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إشراف
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ئدأ

تضويل

نحيرلةاجيملراالريزالمجدبننسميامؤسل!ة

لم؟وثاالمجلد

فابىأئخالةئخ13

للدنشروالتوزيح



،الحفاظسيدالفهامةالبحرالحبرالعلامةالامامالشيخقال

البديعةالفنونذو،القرانترجمانوالالفاظ،المعانيوفارس

اللهرحمه-،الجوزيةقيمبنمحمداللهعبدأبوالدينشمس،الحسان

:-تعالى

شرورمنباللهونعوذ،ونستغفرهونستعينهنحمدهللهالحمد

فلايضللومن،لهمضلفلااللهيهدهمن،اعمالناسيئاتومن،انفسنا

محمداأنونشهد،لهشريكلاوحدهاللهإلاإلهلاأنونشهد،لههادي

كله،الدينعلىليظهرهالحقودينبالهدىأرسله،ورسولهعبده

اللهإلىوداعيا،ونذيرابشيراالساعةيديبينرسله،شهيداباللهوكفى

العمى،منبهوبصر،الصلالةمنبهفهدىمنيرا،وسراجاباذنه

صلى،غلفاوقلوباصماواذاناعمياأعينابهوفتح،الغيمنبهوارشد

بعد:أما.تسليما)1(وسلموصحبهالهوعلىعليهالله

)3(بالفراسةيحكمالواليأو،الحاكمعن)2(وسألت

)1(

)2(

)3(

علىصل"اللهمففيها:"ا"اما"هـ".و"د"و"ب"فيمشمتةالخطبةهذه

شيخالعلامةالعالمالامامالشيخسئل.وسلموصحبهوالهمحمدسيدنا

الشهيراللهرحمهالزرعيأيوببنبكرأبيبنمحمدالدينشمس،الاسلام

منعليهوردت،الطرابلسياتتسمىعديدةمسائلعنالجوزيةقيمبابن

".المسائلجوابفيقالهمافمنها،الغربطرابلس

أخي"."سالني:"ب"وفي

وذلك،الخلقعلىبالخلقالاستدلال"وحقيقتها:اللهرحمهالعربيابنقال

:القراناحكامالفكر"ا.هـ.وصفاءالخاطر،وحدة،القريحةبجودةيكون

الحكم=مسألةفيوانظر55(،)1/المستصفىوانظر:601(.)3/
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يقفولا،بالاماراتوالاستدلال،الحقبهالهيظهرالتي)1(والقرائن

أحديتهددربماإنهحتىوالاقرار)2(البيناتظواهرمجردمع

عنسألهوربما،ضربهوربما،مبطلأنهمنهله)4(ظهرإذا)3(الخصمين

خطأ؟أمصوابذلكفهل،الحال()صورةعلىتدلهشياء

الحاكمأهملهاإنالقدر،جليلة،النفععظيمةكبيرةمسألةفهذه

وجعلتوسعفيها)6(وان،كبيراباطلاقامو،كثيراحفاأضاعالواليأو

.والفسادالظلممنأنواعفيوقع،الشرعيةالاوضاعدونعليهامعوله

ذلكليس:فقال،المسألةهذهعنعقيلابنالوفاءأبوسئلوقد

وجدتموهالشرعتأملتمواذا.بالاماراتحكمبل،بالفراسةحكما

التوصلإلى-اللهرحمه-)7(مالكذهبوقد،ذلكعلىالتعويليجوز

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)01/القرطبيتفسير701(،)3/العربيلابنالقرانأحكام:بالفراسة

المعانيروج)168(،الحكاممعين135(،)2/الحكامتبصرة44(،

/14(.)74

فتدلخفئاشيئاتقارنظاهرةامارةكل:و"القرينة،قرينةجمع:القرائن

مصورةبيروتالفكردار189(،)2/العامالفقهيالمدخل"ا.هـ.عليه

.م6891دمشقطبعة

"والاحوال"."!":وفي

"المدعيين".:"!"وفي

"."من"له"ساقطة

".الحال"بيان:"!"وفي

"!".منساقطة"فيها"

".مالكأصحاب"وقال:"!"وفي



كانإن>:تعالىقولهإلىمستندوذلك.)1(الحاكميراهبماربالافرا

بعقدحكمناولذا)2(26[،:]يوسف(فصدقتقبلمنقد!يصه-

فيالقمط)4(ومعاقد،الحائطفيالخشبوكثرةالازج)3(،

مسألةوفي.الدعاوىفيوالرجل)6(للمرأةيصلحوما(،)الخص

فيتنازعاإذاوالخياطوالنجار،الجلدفياختصماإذاوالدباغالعطار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الفوائدبدائع307(،)9/الجليلومنح216(،و147)2/الحكامتبصرة

/3(.)116

"ومتى".:"ب"و"ا"في

المطلع)922(،المحيطالقاموسهالابنيةمنضرب.فرسبوزن:الازج

المصباجطولا.يبنىوالبيتالسقف:وقيل)404(.المقنأبوابعلى

)53(.التعاريفمهماتعلىوالتوقيف)13(،المنير

أنهعلىوبفتحها،لعقدةموضعأنهعلىالقافبكسرمعقدحدهاوالمعاقد:

الاخصاص.بهيشدماالقافبكسروالقمط)404(.المطلع.نفسهالعقد

القافبضم:)244(.ـوقيلالطلبةطلبة404(،)883،لمطلعالقاموس

ليفمنويوثقالخصبهايشذالتيالبهرطوهي،قماطجمع"عنق"بوزن

والخص:)244(.الطلبةطلبة801(،)4/النهايةغيرهاهأوخوصأو

الخصاصمنفيهلمابهوسمي)697(،القاموس.بخشبةيسقفالبيت

)404(.المطلع.والانقابلفروجوهي

الحكاممعين09(،)17/المبسوط464(،)4/شيبةابيابنمصنف:انظر

)324(،للباجيالاحكامفصول)248(،زيدأبيلابنالرسالة)912(،

)4/الفروقتهذيب123(،)2/الحكامتبصرة301(،)4/الفروق

131(،)92/الانصاف133(،)92/للمقدسيالكبيرلشرح167(،

رجبابنقواعد)514(،موسىابيلابنالارشاد914(،)01/المبدع

99(.)4/الهنديةالفتاوى258(،)6/الصنائعبدائع901(،)3/

".المراةيخص"وما:"جى"وفي



ذلك،ونحو،القدرفيتنازعااذاوالخبازوالطباخ،والقدومالمنشار

؟الأماراتعلىالاعتمادإلاذلكفهل

الدالةوالامارات،الخنثىامرفيوالنظر(بالقافة)1الحكموكذلك

القسامة)3(.فيواللوث)2(،القبلةماراتفيوالنظر.حاليهحدعلى

)4(.انتهى

،الحالودلائل،الاماراتفيالنفسفقيهيكنلمإذالحاكمو

()كلياتفيكفقهه،والمقاليةالحاليةالقرائنوفي،شواهدهومعرفة

الناسيعلمبماوحكمأصحابها،علىكئيرةحقوقاأضاع:الاحكام

باطنهإلىيلتفتلمظاهرنوععلىمنهاعتمادا،فيهيشكونولابطلانه

أحواله.)6(وقرائن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

يعرفالذيوهو،قائفجمعالقافة"بالتامل"."القافة":بدل:"جى"وفي

المناويوذكر.83()2/المستعذبالنظم،)556(الصحاجمختار.الاثار

)956(.التوقيف.المولوداعضاءإلىونظرهبفراستهالنسبيعرفالذيأنه

لابنالمغني.الكاملةغيرالضعيفةالبينةالواووسكوناللامبفتح:اللوث

بقوله:القيمابنوعرفه)056(.المنيروالمصباج196(،)1/باطيش

تيميةابننحوهوذكر،الحكميةالطرق.المدعيلصدقظاهرةعلامةاللوث

467(.)6/الصحيحالجوابفي

قتلدعوىفيمكررةايمان:هيوشرعا،للقسماسمالقافبفتح:القسامة

932(،)3/الاراداتمنتهىشرح901(،)26/الانصاف:انظر.معصوم

67(.)7/القناعكشاف333(،)8/النهىاوليمعونة

".كلامهانتهى":""بفي

".وكليات"كجزئيات"ج!وفيجليات"،في"كفقهه:"ب"في

.وسائر"":جلا"في



أحكامفيفقهمنهما:للحاكمبدلا،الفقهمننوعانفهاهنا

بينبه)1(يميز،الناسحوالوالواقعنفسفيوفقه،الكليةالحوادث

وهذا،هذابينيطابقثموالمبطل)2(.لمحقو،والكاذبالصادق

للواقع.مخالفاالواجبيجعلولا،الواجبمنحكمهالواقعفيعطي

وتضمنها)4(كمالها)3(علىواطلاع،الشريعةفيذوقلهومن

الذيالعدلبغايةومجيئهاوالمعاد،المعاشفيالعبادمصالحلغاية

تضمنتهمافوقمصلحةولاعدلها،فوقعدللاوأنه،الخلائقيسع

منوفرع،أجزائهامنجزءالعادلةالسياسةأن(له)تبين:المصالحمن

مواضعها)7(ووضعهابمقاصدهاعلما)6(أحاطمنوأنفروعها،

لبتة.غيرهاسياسةالى)8(معهايحتجلم:فيهافهمهوحسن

تحرمها،فالشريعةظالمةسياسة)01(:نوعان)9(السياسةفان

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

5"."ب":"تميزفي

."طللباوا":"ب"في

لما.تهالاكما":"جى"فيو

ث!.بعضهااو":"ب"في

ث!.عرف":جى""في

".معرفةلهمن"وان:"جى"وفي

."بمواقعها":د""في

إلى".يحتج"لم"هـ":و"ب"في

)92(.السياسةتعريفسيأتي

تبصرة118(،)5/الرائقالبحر16(،)4/عابدينابنحاشيةانظر:

=154(،)3/الفوائدبدائع)916(،الحكامومعين137(،)2/الحكام
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فهيالفاجر،الظالممنالحقتخرجعادلةوسياسة

جهلها.منوجهلها،علمهامنعلمها

الشريعة،من)1(

اللتينللمرأتين!يراللهنبيسليمانقولالموضعهذافيتنسولا

"ائتويي:سليمانفقال،للكبرىع!ييهداودبهفحكمالولد.ادعتا

لا:الصغرىفقالت،بذلكالكبرىفسمحت.بينكما"أشمهبالسكين

أحسنشيءفاي")2(،للصغرىبه"فقضىابنهاهو،اللهيرحمكتفعل

نهاو،بذلكالكبرىبرضافاستدل!الظاهرةالقرينةهذهاعتبارمن

ولدها،فقدفيالصغرىبمساواةالتأسيإلىالاسترواحقصدت

هيأنهاعلى:)4(بذلكالرضامنوامتناعها،عليهالصغرىوبشفقة)3(

الرحمةمنبقلبهاقامماهو)6(الامتناععلىلهاالحاملنو(،أمه)

القريتةهذهوقويت،الامقلبفيتعالىاللهوضعهاالتيوالشفقة

"هوقولهامع)7(لهابهحكمفإنهإقرارها،علىقدمهاحتى،عنده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

372(.)4/الموقعينإعلام

".الشريعة"بعين:"!"و"أ"في

ابنا،المرأةادعتإذاباب،الفرائضكتاب)9676(رقمالبخارياخرجه

أبيحديثمن،المجتهديناختلافبيانباب،الاقضيةفي)0172(ومسلم

عنه.اللهرضيهريرة

.""سم:هـ""و"ب"وفي

دال"."بذلك"هـ"::"!"وفي

مه".نهافي"!":"على

قام".ماالدعوىمن"الامتناع:"!"وقي

مع".به"حكم:"ب"وفي



لمالحاكمعليهااطلعلعلةكانإذاالاقرارفان)1(،الحقهووهذا

بمالالموتمرض)3(المريضإقرارألغمناولذلك.أبدا)2(إليهيلتفت

قصدهفيالحالقرينةعلىواعتمادا،التهمةسببلانعقاد؛لوارثه

تخصيصه.

أبيترجمةالحديثهذاعلىوالحديثالسنةقضاةتراجمومن

يقولأنفي!للحاكم"التوسعة:")4(قالسننه"فيالنسائيالرحمنعبد

."الحقبهليستبين،كذاأفعل:يفعلهلاالذيللشيء

"الحكم:فقال،هذهمنأحسنأخرىترجمةعليهترجمثم

ماغيرالحقأنللحاكمتبينإذا،عليهالمحكومبهيعترفمابخلاف

ورسوله.اللهعنالفهميكونفهكذا(")بهاعترف

غيرهبهحكمماالحاكمنقض":فقالأخرىترجمةعليهترجمثم

قواعد.ثلاثفهذه.(")6(منهجلأو،مثلههوممن

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

اللهفانواغاثة،البيانطبعة503()2/الفوائدبدائع:للمؤلفانظر

تفسير:وانظر)027(.الصابرينوعدة(،146)3/المعادوزاد948(،)2/

طلبفيالقربةمعالم913(،)1/الالبابغذاء351(،)5/كثيرابن

)022(.الحسبة

"هـ".فيمثبتأبدا""قوله

مرض".فيالمريض":"بأوفي

472(.)3/الكبرىوالسنن236(،)8/المجتبى

473(.)3/الكبرىالسنن

473(.)3/الكبرىوالسنن236(،)8/المجتبى
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.الحالوشواهدبالقرائنالحكموهي،فيهنحنماوهي:ورابعة

.)1(حنيفةأبويقولهكما،لهماالولديجعللمأنهوهي:وخامسة

الحديث.هذافيسننخمسفهذه

عليه،ينكر)2(ولم،شهادتهاللهذكرالذيالشاهدقول:ذلكومن

البابستبقاو>:تعالىفقاللها،مقرراحكاهابل)3(يعبهلمبل

سوالهاهكارادمنجزاءمالتقالبال!الدسئدهاوأئفيادليمن!يص!وقذت

منشاهدٌوشهدنفسىعنرودتنىهيقال*ليرعذافيأويسجنأنإلا

كان!دصإنالبهذبننمنوهوفصدقتقبلىمنقدقصصهكاننأقدها

دبرمنقدقميصيارفالما!الصخددينمنوهوفكذبتدبيمنقدهـميصحه

فتوصل28[-25:]يوسف!(عظيمكيدكنإن!يدكنمنإفيقال

(لوث)وهذا.الكاذبمنمنهماالصادق)4(معرفةإلىالقميصبقد

.)6(بالحقأولاهمابهيبين،المتنازعينأحدفي

أهلشهادةقصةفيالمالدعوىفياللوثسبحانهاللهذكروقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)4/الرائقالبحر244(،)6/الصنائعبدائع71(،)17/المبسوطانظر:

والعشرين.السادسالطريقفيذلكفيالمصنفكلاموسياتي244(.

355(.)1/الموقعينواعلام423(،)5/المعادزاد:انظر

."ينكرها":"جى"في

.""ولم:هـ""""بوفي

.تمييز"":"جى"وفي

اللوث"."من:"ب"وفي

491(،)7/الطبريتفسيروانظر:".الحقوجهبه"يبين"جى":وفي

914(.)3/المعادزاد)091(،للمالقيالأحكام
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)1(.بموجبهبالحكممرو،السفرفيالوصيةفيالمسلمينعلىالذمة

نأللمدعينوجوز،القسامةفياللوثبموجب!شي!النبيوحكم

فيلوثفهذا)3(.القتيلدم)2(ويستحقونيمينا،خمسينيحلفوا

سورةفيوالذي،الاموالفيلوث)4(المائدةسورةفيوالذي،الدماء

.)6(ونحوهالعرضفيالدعوىفيلوث()يوسف

والصحابةعنهاللهرضيالخطاببنعمرالمؤمنينأميرحكموقد

لهازوجولا،الحبلبهاظهرإذا)7(المرأةبرجمعنهماللهرضيمعه

-)11(روايتيهأصحفي-وأحمد)01()9(مالكإليهوذهب.سيد)8(ولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

عشر.السابعالطريقفيذلكتفصيلسيأتي

.سح"":""بوفي

/)11)9166(رقمومسلم)3173(،رقمالبخاريرواهالذيالحديثفي

عنه.اللهرضيحثمةأبيبنسهلحديثمن155(

.(701-1)60لمائدة

26(.-)25يوسف

148(.)3/المعادزاد045(،)4/الموقعينإعلام

."التى":ب""وفي

02(.14/)1()1916رقمومسلم148(،)12/)0683(البخاريرواه

)3/المعونة،()575الكافي،(4/246)الاستذكار،827()2/الموطا

124(.و79)2/الحكامتبصرة9138(،

)2/ال!حرر602(،)4/الكافي402(،)2/الحسينابيللقاضيالتمام

الانصاف341(،)26/الكبيرالشرح)111(،الشرعيةالسياسة156(،

/26(.)342

".مذهبهظاهر"في12(:)3/الموقعينإعلامفيالمولفوقال
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اللهرضيمسعود)2(وابنعمر)1(وحكم.الظاهرةالقرينةعلىاعتمادا

برائحةالحدبوجوب-)3(الصحابةمنمخالفلهمايعرفولا-عنهما

.()الظاهرةالقرينةعلىاعتمادا،لهقمئهأو،)4(الرجلفيمنالخمر

المالوجدإذابالقطعيحكمونوالخلفاءالائمةيزلولم

فانهمار،والافراالبينةمنأقوىالقرينةوهذه)6(،المتهممعالمسروق

صريحنصمعهالمالووجود،والكذبالصدقإليهمايتطرقخبران

واخر،دمهفييتشحطقتيلارأىأحديشكوهل،شبهةإليهيتطرقلا

)7(،بعداوتهعرفإذاسيماولا؟قتلهأنه:.بالسكينرأسهعلىقائم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

ورواه)92861(،رقم951()5/شيبةابيوابن842(،)2/مالكرواه

/)01تعليقاالبخاريورواه)5217(،رقم238()3/الكبرىفيالنسائي

26(،)5/التعليقتغليق.مالكإسنادحجرابنالحافطوصحح65(،

513(.)2/الفاروقمسند:انظر.النسائيإسنادكثيرابنوصحح

)6/)108(ومسلم،الفتحمع663()8/)1005(رقمالبخاريعنهرواه

.)335

"جى".فيمثبتة"الصحابة"من

ابيابنمصنف228(،)9/الرزاقعبدمصنف261(،)6/المدونة:انظر

57(،)فيالبرعبدلابنالكافي258(،)24/الاستذكار951(،)5/شيبة

933(،)28/و383()02/تيميةابنفتاوىمجموع105(،)12/المغني

12(.)3/الموقعينإعلام

".الصوابهو"هذا453(:)4/الموقعينإعلامفيوقال

السننتهذيب146(،)1/الموقعينإعلام914(،)3/المعادزادانظر:

.العونمع368()6/

شرحفيالممتع237(،)7/الطالبينروضة293(،)1/الحكامتبصرة

)357(.نجيمابنرسائل062(،)5/المقنع
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نأ:يميناخمسينيحلفأنالقتيللوليالعلماءجمهورجوزولهذا

وقال.يهيقتلحمد)2(:و)1(مالكقالثم،قتلهالرجلذلك

.بديته)3(عليهيقضى:الشافعي

وآخر-عادتهذلكوليس-الراسمكشوفرجلارأيناإذاوكذلك

التيبالعمامةلهحكمنا:عمامةرأسهوعلى،عمامةبيدهقدامههارب

يدبأنهاوجزمناقطعناالتياليدلصاحببهانحكمولا،قطعاالهارببيد

.)4(والاعترافالبينةمنبكثيرأقوىهيالتيالظاهرةبالقرينةغاصبةظالمة

التي،الظاهرةالقرينةمجردإلىرجوعإلا(بالنكول)القضاءوهل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

القرطبيتفسير،(06)2الكافي،3(241/)5لاستذكارا،)987(الموطأ

)2/التفريع)385(،القوانين293(،)1/الحكامتبصرة457(،)1/

.)702

التذكرة)445(،الارشاد151(،)2/المحرر402(،)12/المغني

وليمعونة)182(،الاحمدالمذهب547(،)5/المسائلرووس)492(،

والكافي76(،)6/القناعكشاف48(،)6/الفروع341(،)8/النهى

/5(.)284

روضة316(،)6/السننمعالم268(،)9/"الام"معالمزنيمختصر

الاشراف(،41)13/الحاوي225(،)7/التهذيب247(،)7/الطالبين

مغني118()6/الأمبالقود،القولاختارئم147()3/المنذرلابن

028(.)4/الاحكامإحكام116(،)4/المحتاج

)3/المعادزاد132(،)1/الموقعينإعلام07(،)2/اللهفانإغاثة

481(.)6/الفروع(،147

ابنحدودشرح)82(،الطلبةطلبة.اليمينعنالامتناعاصطلاحا:النكول

611(.)2/عرفة

13



دعواهعليهالمدعىلدفعالمدعيصدقلولاأنهظاهزابها)1(علمنا

صدقعلىدالة،ظاهرةقرينةنكولهكانعنهابملفلما؟باليمين

الذمة.براءةأصلعلى)2(فقدمت،المدعي

شاهدوالحس،النكولمنأقوىوالأماراتالقرائنمنوكثير

شهادتها؟تعطيليسوغفكيف،بذلك

)3(أخطببنحيىعميقررأنالزبيرأمرمحك!يوالنبيأن:ذلكومن

"العهد:لهفقال.نفادهوادعى،غيبهالذيالمالإخراجعلىبالعذاب

كثرة:القوةغايةفيقرينتانفهاتانذلك")4(منأكثروالمال،قريب

فيها.كلهينفقالتيالمدةوقصر،المال

لهمأنعلى،المدينةمنالنضيربنيأجلىلما!شي!انه:ذلكوشرح

()الحقيقلأبيوكان،والسلاحالحلقةغير،موالهممنالابلحملتما

محك!يواللهرسولفتحفلما-وحليذهبمنثورمسك)6(بلغ-عظيممال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ب":"علمناها".في

"."ب"و"!""فتقدمتفي

فتوحوفي238(.)8/)0992(داودأبيروايةفيكما"سعية"اسمه

عمرو".بن"سيعة)37(:للبلاذريالبلدان

قريبا.تخريجهسياتي

كما.الحقيقأبيابن:والصواب"،الحقيق"لأبيجميعهاالنسخفيهكذا

وسيأتي.ذلكروتالتيالسنةكتبفيمثبتهووكماالقيمابنسيذكره

الحديث.تخريجعندذكرها

جامع=(،)0123والقاموس)573(،المنيرالمصباح:انظر.الجلد:المسك
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صلحا،جانبيهاأحدففتحصلحاوبعضها)1(عنوةبعضهاوكانخيبر

ء)2(
عشرأربعةع!يماللهرسوللمححصرهم،الاخرالجانباهلوتحصن

أنزل:غ!يماللهرسولإلىالحقيقأبيابنوأرسل،الصلحفسالوه،يوما

فصالحالحقيقابيابنفنزل،"نعم":ع!يماللهرسولفقال،فاكلمك

وترك،المقاتلةمنحصونهمفيمندماءحقنعلىلمجيماللهرسول

بينويخلون،بذراريهمرضهاوخيبرمنويخرجونلهم)3(،الذرية

الصفراءوعلى،وأرضمالمنلهمكانماوبينع!يماللهرسول

فقال.إنسانظهرعلىثوباإلا)6(،والحلقةوالكراع)5(والبيضاء)4(

شيئا"كتمتمونيإنرسوليوذمةاللهذمةمنكم"وبرئت:لمجماللهرسول

.ذلك)7(علىفصالحوه

ابنعننافععنعمربنعبيداللهأخبرنا:سلمةبنحمادقال

قصرهم،إلىألجأهمحتىخيبرأهلقاتلغ!يماللهرسول"أن:عمر

منها،يجلواأنعلىفصالحوه،والنخلوالارضالزرععلىفغلب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(2/446)لصولاا

)153(.الطلبةوطلبة(،)6916القاموس.قهرااي

.""وعصى:""بوفي

".الذرية"وترك:"ب"في

المعبودعون822(،و)445القاموس.الفضة:البيضاء،الذهب:الصفراء

644(.)2/الاصولجامع923(،)8/

.()148الطلبةطلبة)567(،الصحاجمختار.الخيل:الكراع

.(41)9الصحاجمختار،(0131)القاموس.الدرع:الحلقة

يليه.الذيالحديثفيتخريجهسيأتي
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والبيضاء،الصفراء!سي!اللهولرسول)1(،ركابهمحملتماولهم

ذمة)3(فلافعلوافانشيئا،يغيبواولايكتموا"ألاعليهم)2(واشترط

كانأخطببنلحييئوحليمالفيهمسكافغئبواعهد")4(ولالهم

لعملمجمواللهرسولفقالالنضير،أجليتحينخيبر،إلىمعهاحتمله

النضير؟"من(به)جاءالذيحييمسكفعل"ما:أخطببنحيي

منأكثروالمال،قريهبالعهد":قال،والحروبالنفقاتأذهبته:قال

قبلكانوقد،بعذابفمسهالزبير،إلىجم!يماللهرسولفدفعهذلك"

هناههاخربةفييطوفحييارأيتقد:فقال،خربةدخلذلك

!شي!اللهرسولفقتلهالخربةفيالمسكفوجدوافطافوا،فذهبوا

)6(
الذي)7(بالنكث-صفيةزوجوأحدهما-الحقيقأبيبني

بمثوا")8(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الصحاجمختارلفظها.منلهاواحدولاعليهايسارالتيالابل:الزكاب

.(1)17القاموس)254(،

.""وشرط:"بر"وفي

والضمانوالامانالعهدبمعنىوالذمام"الذمةالاثير:ابنقال:الذمة

".وأمانهمالمسلمينعهدفيلدخولهمالذمةأهلوسمي،والحقوالحرمة

.(168)2/النهاية

325(.)3/النهاية.الحرمةورعايةوالحفاظوالذمةالامان:العهد

."معه"جاء:"ب"في

"."ابن:"بر"و"ب"في

)3/والحديثنالقرغريبيفيالمغيثالمجموعالعهد.نقض:النكث

114(.)5/الحديثغريبفيالنهاية035(،

في=البيهقيورواهالمعبود.عونمع238()8/)0992(رقمداودأبورواه
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والاماراتالحالشواهدعلىالاعتماد:الصحيحةالسنةهذهففي

وانتقاض،الشرطعلىالصلحوجواز،التهمأهلوعقوبة،الظاهرة

عليهم.شرط)1(ماخالفواإذاالعهد

فهووالا،وسعيهمبأيديهملأعدائهاللهإخزاء:الحكممنوفيه

ولكن)4(،عنوةفيأخذهالكنزعلى)3(رسولهيطلعأنقادر)2(سبحانه

الكفرةواخزاءوالفوائد،الحكممنالحالهذهعلىأخذهفيكان

أعلمهوالله،فيهمابأيديهم

حينبالمالاعترفكنانةعمابنأنالقصةهذهطرقبعضوفي

فعذبه.الزبيرإلى!يماللهرسولدفعه

)6(،المال(معه)ظهرإذاالمكرهإقرارصحةعلىدليلذلكوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

922(،)4/النبوةدلائلفيكذلكورواه)18387(،رقم232()9/سننه

البيهقي"رواهحجر:ابنالحافطقال706(.)11/)9951(حبانبنو

ابيسننصحيح:وانظر548(.)7/الباريا.هـفتح"ثقاترجالهبإسناد

.)7925(داود

."شترط"ما:""بوفي

."على"قادر:!""في

"ب".منساقط"رسولهيطلعانعلى"قادرقوله

"عفوا".:"ب"في

".المالمنهطلب"إذا"!":في

السننتهذيب146(،)1/الموقعينإعلام914(،)3/المعادزادانظر:

لسياسةو)28(،نجيملابنالشرعيةوالسياسة،العونمع368()6/

-عيونغمز)012(،للسعديالجليةالمختارات)39(،أفنديلددهالشرعية
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:عندهوظهريهفأقر،المسروقبالماليقرأنعلىعوقبإذانهو

للحد)1(إقامةهذاوليس،ريببلاالصوابهووهذا،يدهقطعت

الذيمعهالمسروقالمالبوجودولكن،عليهأكرهالذيبالاقرار

.بالاقراراليهتوصل

فصل

للظعينة)2(-عنهاللهرضي-عليالمومنينأميرقول:ذلكومن

"لتخرجن:لهافقال.فأنكرتهبلتعةأبيبنحاطبكتابحملتالتي

.عقاصها)3()4(منأخرجتهالجدبرفلما"لنجردلكأوالكتاب

فقال،معهشيءلانهو،الفلسالخصمادعىإذاهذا:وعلى

إجابتهالحاكمعلىوجب،تفتيشهوسأل.معهالمال:للحاكمالمدعي

.(حقه)إلىالحقصاحبليصل،ذلكإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كنز668(،)2/الأحكاممجلةشرحالحكامدرر82(،)1/البصائر

.(173)2/الهنديةالفتاوى56(،)5/"البحر"معالدقائق

.الحد"":"ب"وفي

الهودجفيدامتماالمرأة:ايضاوالطعينةلا.امامراةفيهالهودج:الظعينة

الصحاحمختارهنا.المرادهووهذا.بطعينةفليستفيهتكنلمفإذا

.()1566القاموس4(،0)4

08(.)4القاموس)446(،الصحاجمختار.الضفيرة:العقيصة

ومسلم3(،هه)7/)8393(ورقم(166)03/6()70رقمالبخاريرواه

287(.)16/)4924(رقم

والاكليلالتاج55(،)6/الجليلمنح502(،)2/الحكامتبصرة:انظر

الحكامتحفةشرحالاتقان927(،)5/خليلعلىالخرشي615(،)6/

-915(،)2/الاراداتمنتهىشرح042(،)3/القناعكشاف923(،)2/
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الصحابةفكان،البلوغعدميدعونقريظةمنالاسرىكانوقد

البالغبذلكفيعلمون!شييه)2(،اللهرسولبأمرمؤتزرهم)1(عنيكشفون

.غيرهمن

،أخرىرأسهوعلىعمامةيدهوفيالهاربمسألةفيتعلمنتو

نسبةلانهو،لهالعمامةنضرورياعلماحلفهالرأسحاسرواخر

.الوجوهمنبوجهالعلمهذاإلىاليدصاحبصدقلظهور

عدمعندما)3(ظناتفيدأنغايتهاالتياليد-تقدمفكيف

إلىذلكوينسب،اليقينيالضروريالعلمهذاعلى-المعارض

.؟الشريعة

)1(

)2(

)3(

فصل

يدفعأنالملتقطأمر!يمالنبيأن:ذلكومن

373(.)3/النهىاولىمطالب

."مآزرهم":!""وفي

لدارمي1و031(،)4/حمدو)1284(،رقم)181(الطيالسيرواه

،العونمع97()12/)4381(رقمداودبوو492(،)2/)2464(

رقم155()6/لنسائي1و،"صحيح"حسن:وقال)1584(رقموالترمذي

)4501(رقمالجارودوابن915(،)4/)2541(ماجهوابن)9342(،

من123()2/لحاكم1و301(،)11/).478(حبانوابن992(،)3/

الله:رحمهحجرابنالحافطقال.عنهاللهرضيالقرظيعطيةحديث

قالكماوهوالصحبحشرطعلىوقالوالحاكمحبانوابنالترمذي"صححه

59(.)3/الحبيرالتلخيص"ا.هـ.لعطيةيخرجالمانهماإلا

"ب".فيليست"ما"

91



ووعاءهاعفاصهايعرفأنوأمرهواصفها)2(،إلى)1(اللقطة

ربمابل(،)البينةمقامقائمالهاوصفهفجعل)4(.لذلكووكاءها)3(

)7(.البينةمنوأصدقأظهرلها)6(وصفهيكون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

263(.)12/للنوويمسلمشرحالجمهور.قولعلىالقافبفتحاللقطة

التعريفاتانظر:.مالكلهيعرفولاالارضعلىيوجدمال:وهي

)625(.والتوقيف)248(،

(178)4/عوانةوأبو027(،)12/ومسلم(،121)5/)2438(البخاري

)6432(.رقم

لابيالحديثغريب.النفقةفيهتكونالذيالوعاءالعينبكسر:لعفاص

)5/الباريوقتح264(،)12/للنوويمسلمشرح428(،)1/عبيد

الشيءفيهيجعلماوهوالواوبكسروالوعاء:092(.)8/المغني89(،

59(.)5/الفتح.ذلكغيرأوخشباوخزفأوجلدمنكانسواء

عبيدلابيالحديثغريبالوعاء.بهيشدالذيالخيطالواوبكسرلوكاء:و

نظر:و59(.)5/الفتح264(،)12/للنوويمسلمشرح942(،)1/

.()1732القاموس

)2372(ورقم255()1/)19(البخاريرواهوالحديث.""كذلك:"و"في

خالدبنزيدحديثمن263()12/)1722(رقمومسلم)2427(،ورقم

عنه.اللهرضي

المعادزاد67(،)2/اللهفانوإغاثة913(،)1/الموقعينإعلامانظر:

241(،)2/والحكمالعلومجامع76(،)4/الفوائدبدائع066(،)3/

رجبابنقواعد)915(،قدامةلابنالمقنع8601(،)3/المسائلرووس

903(.)8/لمغني386(،)2/

"ب".فييذكرلملها"وصفهيكودربمابلالبينةمقام"قائماقوله

"!".منساقطة"البينةمنوأصدقاظهرلهاوصفهيكونربما"بل

02



دفيناتنازعاإذاالدارومالكالمستأجرعنأحمدالامامسئلوقد

فهومنهماوصفهمن:فقالله؟أنهيدعيمنهماواحدفكلالدار،في

.-عنهاللهرضي-وفهمهفقههكمالمنوهذا.له)1(

،المسلمونيفتحهثمالكفار،عليهيستوليالبلد)2(عنوسئل

أنه:وقفأنهاالمسلمينكتابةعليهامكتوب)3(أبوابفيهفتوجد

.وظهورها)4(الامارةهذهلقوة،بذلكيحكم

)6(علامةأحدهماووصف،اثنانتداعاهإذا()اللقيط:وكذلك

الجمهور)7(.عندبهلهحكم،بجسدهخفية

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

387(.)2/رجبابنقواعد321(،)8/المغني

"وقف".:"!"في

".أبواب"فتوجد:"ب"في

اللبديحاشية635(،)6/النهىاوليمطالب437(،)6/القناعكشاف

013(.)2/الحكامتبصرة)475(،الماربنيلعلى

)355(.قدامةلابنالعمدة035(،)8/المغنيالمنبوذ.الطفلهو:اللقيط

."بعلامةحدهما"وصفه:!")و"ب"في

فيالقيمابنذكركماتعالىاللهرحمهماحنيفةبيوأحمدمذهبوهذا

مةقدلابنلمقنع937(،)8/المغنيوانظر:.والعشرينالرابعالطريق

الصنائعئعبد578(،)4/الفروع896(،)5/النهىاوليمعونة)016(،

.245()5/الرائقالبحر،253()6/
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فصل

اللهرضي-بعدهمنوخلفائه!ي!اللهرسولحكم:ذلكومن

هاوليس،النسبثبوتأدلةمندليلاوجعلهابالقافة)1(،-عنهم

.والعلاماتالاماراتمجردإلاهنا)2(

التيبالقافةالنسبلحوقإنكارالعجبومن:الفقهاءبعضقال

بنعمربهوحكم،بعدهمنالصحابةبهاوعمللمج!،اللهرسولاعتبرها

تزوجمنمسألةفي)4(النسبوإلحاق)3(،عنهاللهرضي-الخطاب

ثم،سنينمسافةوبينهما،المشرقبأقصىةامرالمغرببأقصى

)5(
قالثمتزوجها،أوبولد)6(،أشهرستةمنبأكثرالعقدبعدءت.

لانهاابنهيكونأنه)7(بولد:أتتثمثلاثا،طالقهيالعقد:عقيب

ء)8(.

ولو.بمجردهالعقدبهذافراشاتصيرأنها:ذلكمنواعجب.!راش

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

وبيانه.،تخريجهسياتي

هنا".وليس":"!"وفي

تخريجه.سياتي

".في"والالحاق:""بفي

(1."كان:""بفي

)4/الرائقالبحر348(،)4/القديرفتحانظر:.الحنفيةمذهبهذا

وانظر)272(.للسروجيالقضاءأدب578(،)3/المختارالدر262(،

2.355/:الموقعينواعلام421(،)5/المعادزاد:الشيخكتبمن

"أن".:"!"في

الرائقالبحرشرحه:وانظر262(،)4/الدقائقكنز.الحنفيةمذهبوهذا

البناية=573(،)3/عابدينابنحاشية348(،)4/القديرفتح262(،)4/
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لانها؛نسبهيلحقهلمبولدفاتتونهارا،ليلايطؤهاسريةلهكانت

لابالدعوىفيلحقه)1(،يدعيهحتىيلحقهولاله،فراشاليست

.!)2(!بالفراش

منوهو.القسامة)4(في)3(باللوثعقيلابناستشهادتقدموقد

الظنعلىالمغلبةالاماراتظاهرعلىاعتمادفانهالاستشهادأحسن

للحاكم-ويجوز،ذلكعلىبناءيحلفأنلهفيجوز.المدعيصدق

يرلمأنهعلمهمع،الديةأوالقصاصحقلهيثبتأن-عليهيجببل

الحظرعلىأمرهاالمبنيالدماءفيهذاكانفاذايشهد،(ولم)

بغيرها؟فكيف،والاحتياط

نكلتإذابحبسهاأو،المرأةبقتلنحكمفانا)6(اللعانذلكومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

/5(.)452

منساقط!يدعيهحتىيلحقهولالهفراشاليستلانهانسبهيلحقه"لمقوله

تبيين125(،)4/الصنائعبدائع001(،)17/و167()7/الفبسوطا

فتح36(،)5/العناية296(،)5/البنايةمعيةالهد201(،)3/الحقائق

)926(.الاحكامجمل)312(،والنظائرالاشباه36(،)5/القدير

والقسامة"."باللوثو"هـ":"ب"في

)6(.ص

لم"."أو:"جى"وفي

انهمنها:كثيرةتعريفاتالفقهاءذكروشرعاهيلاعنلاعنمصدراللعان

فيالقذفحدمقامقائمةوالغضبباللعنمقرونةبالايمانمؤكدةشهادات

منتهىشرح705(،)3/المختارالدرحقها.فيالزناحدومقامحقه

73(.)8/المبدع737(،)7/النهىاوليمعونة(،917)3/الارادات
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)2(-الشافعيمذهبوهونحدها.أنا:والصحبح)1(،اللعانعن

عهاوفيرؤا>:تعالىقولهفيالقرآنعليهدلالذيوهو-،اللهرحمه

أولفيالمذكورالعذابهو:هاهناوالعذاب8[]النور:(اثعذاب

[2]النور:(المؤمنينمنوفمثتهدعدا!اطإلفهير>:تعالىقولهفي،السورة

واحد.عذابوهو،ثانياباللاموعرفه،أولافاضافه

،الزوجصدقعلىالأماراتأقوىمنالمرأةنكولأنوالمقصود

الشهود.مقامونكولهالعانهفقام

فصل

ع!يم:فقال،جهلأبيقتلتداعيالماعفراء)3(ابنيأنذلكومن

)1(

)2(

)3(

بدائعانظر:.والحنابلةالحنفيةمذهب.اللعانعننكلتإذالمرأةحبس

المبسوط5(،90)2/للجصاصالعلماءاختلافمختصر238(،)3/الصنائع

،(4/995)الكافي،(99)2/المحرر،(11/981)المغني،(04)7/

.(98)8/لمبدعا،(5/515)لفروعا

،(091)لتنتيها،(11/7)ويلحاا،(6/981)لتهذيبا،(5/714)لاما

)3/المدونة:انظر.مالكالاماممذهبوهو038(.)3/المحتاجمغني

القرانأحكام،3(60)4/الذخيرة،2()47نينالقو،(99)2/التفريع،(121

وهو(.1145/)0المحلى.الظاهريةمذهبوهو356(.)3/العربيلابن

الساننوتهذيب،362()5/المعادزاد:وانظر.هاناصححهكماالمؤلفاختيار

الاسلامشيخواختيار.271()الصابرينعدة،2(1/00)والروج،325()6/

الصحيحوالجواب)276(،والاختيارات093(،)02/الفتاوى.تيميةابن

العلومجامع.لجوزجانيو،515()5/الفروع.مفلحابنوقواه.(468)6/

235(.)2/لحكمو

.الجموحبنعمروبنومعاذعفراءبنمعاذ:أنهما)3141(البخاريعند



فلماسيفيكما"."فارياني:قاللا،قالا:سيفيكما؟"مسحتما"هل

منوهذا.بسلبهلهوقضى.قتلهم()1("هذا:لاحدهماقالفيهما،نظر

عجيب.شاهدالنصلفيفالدم،)2(بالاتباعحقهاو،الأحكامحسن

خصهاومن)3(ويظهرهالحقيبينمالكلاسمفالبينة:وبالجملة

البينةتاتولم.حقهمسماهايوفلم،الشاهدأو،لاربعةاأو،بالشاهدين

والدليلالحجةبهامراداتتوإنما،الشاهدانبهامراداالقرانفيقط

(")4(المدعيعلى"البينة:غ!يمالنبيقولوكذلك.ومجموعةمفردة،والبرهان

)1(

)2(

)3(

)4(

03(.4)12/()1752ومسلم283(،)6/)3141(البخاريرواه

".الاتباع"في:"!"في

معين458(،)1/السعادةدارمفتاح131(،)1/الموقعينإعلامانظر:

)2/والحكمالعلومجامع024(،)1/الحكامتبصرة)68(،الحكام

446(.)6/المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب235(،

الترمذيرواه:عمروبناللهعبد:منهم،الصحابةمنجمعالحديثهذاروى

/01)والبيهقي،(4571/)و(011)3/والدارقطني،(81)3/(1134)

العرزمياللهعبيدبنومحمدمقالإسنادهفيحديثهذا":الترمذيقال.433(

وضعفه"ا.هـ.وغيرهالمباركابنضعفهحفظهقبلمنالحديثفييضعف

بعد2(40)23/التمهيدفيالبرعبدابنوقال.283()4/التلخيصفيالحافظ

حديثفيالمتواترةالاثارفانلينإسنادهفيكانوانالحديث"وهذا:روايته

رواه:الخطاببنعمربناللهعبدحديثومن"ا.هـ.تعضدهالبابهذا

والطبراني24(،0)13/)6995(حبانوابن921(،-218)4/الدارقطني

إسناد"هذا:الدارقطنيسندعناللهرحمهالالبانيقال.334()5/الفتجفيكما

.(266)8/الارواءهـ..الشواهد"افيجيد

)7/الامفيالشافعيرواه-عنهمااللهرضي-عباسابنحديثومن

في=والبغوي035(،)14/المعرفةوفي427(،)01/والبيهقي153(،
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منوالشاهدان،لهليحكمدعواهيصححما)1(بيانعليهأن:بهالمراد

منها،أقوىيكونقدالبينةأنواعمنغيرهاأنريبولا.البينة

إخباردلالةمنأقوىفانها،المدعيصدقعلىالحالى)2(كدلالة

والعلامةوالتبصرةوالايةوالبرهانوالحجةوالدلالةوالبينةالشاهد،

المعنى.فيمتقاربة:والامارة

السفرأردت":قالاللهعبدبنجابرعنوغيرهماجهابنروىوقد

إلىا!روج)3(اردتإني:لهفقلت،ع!ييهالنبيفاتيتخيبر،إلى

فاذاوسقا)4(،عشرخمسةمنهفخذوكيليأتيت"إذا:فقالىخيبر،

)1(

)2(

)3(

)4(

منالامفيالشافعيد!أخرجه:السيوطيقال101(.)01/السنةشرح

نظروفيه)23(العقائداحاديثتخريج"ا.هـ.صحيحبسندعباسابنحديث

طريقوله،تضعيفهعلىوالجمهورالزنجيخالدبنمسلمإسنادهفيلان

انظر:.الكلياتفيلصلاحوابن)33(،الاربعينفيالنوويحسنهخر

)5/الفتحفيحجرابنالحافظوحسنه226(،)2/والحكمالعلومجامع

"رواه:الملقنابنوقال)1483(.رقم)392(البلوغفيوصححه334(،

53(.)01/الاحكامعمدةشرحجيد"ا.هـ.بإسنادالبيهقي

النبيان-قصةفي-واللبيعنبسنده4(هكا)94البخاريخرج:تنبيه

الحديث."يمينهاو"بينتك:قيسبنللأشعثقالع!ت

"ب".منساقطة"بيان"

"."لدلالة:"هـ"و"ب"و"ا"في

"أريد".:"ب"وفي

الفقهاءحليةأمداد.اربعةلصاعوع!هاللهرسولبصاعصاعاستون:الوسق

)725(.التعاريفمهماتعلىالتوقيف)04(،الطلبةطلبة201(،)1/

كيلوينيساويالنبويالصاعأن:اللهرحمهمحثيمينابنالعلامةشيخناواختار

6.76/الممتعالشرح:انظرالجيد.البرمنجراماربعينو
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إلىالدفعفياعتمادفهذا")1(ترقوتهعلىيدكفضع،ايةمنكطلب

الشاهد.مقاملهاوإقامة،العلامةمجردعلىالطالب

منبل،الاحوال)2(ودلائلوالأماراتالقرائنيلغلمفالشارع

مرتبابالاعتبار،لهاشاهداوجدهومواردهمصادرهفيالشرعاستقرأ

.الاحكامعليها

ولا:فيقال"،فراسةهذا"ليس:عقيلابنالوفاءأبيوقول

سبحانهاللهمدحوقد.)3(صادقةفراسةفهي،فراسةتسميتهفيمحذور

لأيخمزذلكفيإن>:تعالىفقال،كتابهمنمواضعفيهلهاوالفراسة

بالسيما،الاخذونالمتفرسون)4(وهم75[.]الحجر:!(لاتتوكين

تعالى:وقال.وتوسمتهوكيتكيتفيكتفرست:يقال،العلامةوهي

)1(

)2(

)3(

)4(

المصباح)153(،اللغةفقه.والعاتقالنحرثغرةبينالذيالعظم:الترقوة

.(4121)القاموس،)74(المنير

154(،)4/والدارقطني61(،)01/)3615(داودأبورواهلحديث1و

ابنالحافظوحسنهداود،ابيطريقمن)11432(رقم132()6/لبيهقي1و

داودأباأن18()آالمرامبلوغفيوذكر112(،)3/التلخيصفيحجر

لابننسبهمنأرولم،المطبوعماجهابنسعنفياجدهولم.وصححهرواه

وصاحب012(،)2/التبصرةفيفرحونكابنالفقهاءبعضسوىماجه

.التبصرةعننقلا916()4/الفروقتهذيب

.""دلالات:""بفي

."!"منساقط"صادقةفراسةفهيفراسةتسميتهفيمحذورولا"فيقالقوله

35(،)4/الانحاسلابنالقرانمعاني528(،)7/جريرابنتفسير:انظر

037(.)3/عطيةابنتفسير904(،)4/المسيرزاد
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تعالى:وقال03[.]محمد:(بسيمهؤفلعرفمهملائرشبههمنشاء>ولو

دبقرة:]<بسيمهمتعرفهمألتعففمفأضيألجاهلىتحبهو>

]273.

ينظرفانه،المومنفراسة"اتقوا:مرفوعا"الترمذي"جامعوفي

.(1)75[":]الحجر!(للمؤ!ينلأيمخلكذفيإن>قرأثم،اللهبنور

رقم02(0)5/جامعهفيوالترمذي354(،)7/التاريخفيالبخاريرواه)1(

فيوالخطيب)92124(،رقم)7/528(تفسيرهفيجريروابن)3127(،

(041)8/الاوسطالمعجمفيوالطبراني02(،5)7/و4(80)3/التاريخ

الخدريسعيدأبيحديثمن282(1/)0الحليةفينعيموأبو)9783(،رقم

فيالبيهقيرواهكماهـ."اهغريبحديث"هذا:الترمذيقال.عنهاللهرضي

رقم201()8/الكبيرفيوالطبراني)358(،رقم)915(الكبيرالزهد

)3/الشاميينمسندوفي)3278(،رقم016()4/الاوسطوفي)7974(،

:عراقابنقال.عنهاللهرضيأمامةأبيحديثمن)4202(،رقم183(

وقال603(،)2/الشريعةتنزيه"ا.هـ.الحسنشرطعلىأمامةأبي"حديث

271(.)01/ئدالزومجمعحسن"ا.هـهواسنادهالطبراني"رواه:الهيثمي

المصنوعةاللالى."الحسنشرطعلىبمفردهأمامةأبيحديث":السيوطيوقال

:فقالالسيوطيأما،الموضوعاتفيالجوزيابنذكرهوالحديث.033()2/

الحديثأن"وعندي:الشوكانيوقال033(،)2/اللالى."صحيح"حسن

الالبانيوضعفه)244(،لمجموعةالفوائدهـ..فلا"اصحيحوامالغيرهحسن

وفيضعيفة"وكلها:طرقهعنالزبيديقال)127(،رقمالجامعضعيففي

تخريج."بالوضعالحديثعلىالحكموجودهمعيليقلامتماسلشهومابعضها

فيض.السخاويعنالقديرفيضفيونقله1336(،)3/الإحياءأحاديث

.(187)1/للمناويالقدير
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فيالعملجوازفيجرى"الفنون")1(:فيعقيلابنوقال

.إمامبهالقولمنيخلوولا،الحزمهوأنه:الشرعيةبالسياسةالسلطنة

السياسة:عقيلابنفقال.الشرعوافقماإلاسياسةلا:شافعيفقال

الفساد)2(،عنبعدو،الصلاحإلىأقربالناسمعهيكونفعلاكانما

إلا":بقولكأردتفان.وحيبهنزلولا،ع!يمالرسوليضعهلموان

:أردتوان.فصحيح:الشرعبهنطقمايخالفلمأي"الشرعوافقما

منجرىفقد.للصحابةوتغليط،فغلط،الشرعبهنطقماإلاسياسةلا

لمولو،بالسننعالميجحدهلاماوالتمثيلالقتلمنالراشدينالخلفاء

مصلحةعلىفيهاعتمدوارأئاكانفانه)3(،المصاحفتحريقإلايكن

:فقالالاخاديدفي)4(الزنادقة-عنهاللهرضي-عليوتحريق،الامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6/الفروع451(،)4/الموقعينإعلام152(،)3/الفوائدبدائعانطر:

224(.)6/النهىأولىمطالب115(،

وانتظاموالمصالحالادابلرعايةالموضوعالقانونهي:السياسةوقيل

لهاجنايةتغليطبأنها:بعضهموعرفها118(.)5/الرائقالبحر.الاموال

ولابن)73(،أفنديلددهالشرعيةالسياسةالفساد.لمادةحسماشرعيحكم

.(16)4/عابدينابنحاشية،()17نجيم

ععههاللهرضيانسحديثمن)8794(رقم627()8/البخاريرواه

الكفر.ويخفيالاسلاميطهرالذيوهومعربفارسيزنديقجمع:الزنادقة

للجصاصالقراناحكام392(،)4/الانتفاعلطالبالاقناع)378(،المطلع

47(.)1/خليلعلىالعدويحاشية358(،)2/
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قنبرا)2(ودعوتناريأججتمنكرا)1(أمراشاهدتإذااني

.هـ)3(.ا.حجاجبن-لنصرعنهالله-رضيالخطاببنعمرونفي

ومعترك،ضنكمقاموهو،أفهامومضلة،أقداممزلةموضعوهذا

وجرءوا،الحقوقوضيعوا،الحدودفعطلوا)4(،طائفةفيهفرط،صعب

بمصالجتقوملاقاصرةالشريعةوجعلواالفساد،علىالفجورأهل

طرقمنصحيحةطرقانفوسهمعلىوسدوا،غيرهاإلىمحتاجة،العباد

قطعاغيرهموعلمعلمهممع(وعطلوها)،لهوالتنفيذالحقمعرفة

.الشرعلقواعدمنافاتهامنهمظنا،للواقعمطابقحقانها)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)48(.:صآخربلفطالمؤلفوسيذكرهالنسخجميعفيهكذا

دون)2296(رقم927()12/و)1703(رقم173()6/البخاريرواه

)2/بأصبهانالمحدثينطبقاتفيالشيخأبورواهالنظمومع،النظم

حجر:ابنالحافطقال475(.)42/دمشقتاريخفيعساكروابن343(،

بناللهعبدطريقمنالمخلصطاهرأبيحديثمنالثالثالجزءفيرويناه

سند"هذا:قالثم-النظموفيهاالقصةوذكر-أبيهعنالعامريشريك

282(.)12/الباريفتححسن"ا.هـ.

"اعتلالفيوالخرائطي216(،)3/الكبرىالطبقاتفيسعدابنرواه

وابن21(،)1الشيخينقسم""الانسابفيوالبلاذري293(،)2/"القلوب

بنو322(،)4/الحليةفينعيمبوو404(،)1/المدينةأخبارفيشبه

الله:رحمهحجرابنالحافطقال02(.)62/دمشقتاريخفيعساكر

فذكر-قالبريدةبناللهعبدعنصحيحبسندوالخرائطيسعدابنخرجو

954(.)3/الاصابةا.هـ.القصة

"فغلظوا"."ب":في

"وغلطوها"."دأ:في

"أنه".:"جى"في
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فهموهمانافتوإنع!ي!مالرسولبهجاءماتنافلمإنهااللهولعمر

معرفةفيتقصيرنوع:ذلكلهمأوجبوالذي،باجتهادهمشريعتهمن

فلما،الاخرعلىأحدهماوتنزيل،الواقعمعرفةفيوتقصير،الشريعة

وراءبامرإلاأمرهملهميستقيملاالناسوأن،ذلكالامورولاةرأى

طويلا،شراسياستهمأوضاعمنأحدثوا،الشريعةمنهؤلاءفهمهما

العالمينعلىوعز،استدراكهوتعذر،الامرفتفاقم.عريضاوفسادا

المهالك.تلكمنواستنقاذها،ذلكمنالنفوستخليصالشرعبحقائق

ماذلكمنفسوغت،الطائفةهذهقابلتأخرىطائفةفرطتو

مامعرفةفيتقصيرهامنأتيتالطائفتينوكلا،ورسولهاللهحكمينافي

نزلو،رسلهأرسلسبحانهاللهفان،كتبهبهنزلو،رسولهبهاللهبعث

الارضبهقامتالذيالعدلوهو،بالقسطالناسليقوم)1(،كتبه

،كانطريقبأيوجههسفروالعدلأماراتظهرتفإذا،والسماوات

طرقيخصأنعدلوحكموأعلمسبحانهوالله،ودينهاللهشرعفثم

دلالةقوىومنهاأظهرهوماينفيثم،بشيءعلامهووأماراتهالعدل

وقيامهاوجودهاعنديحكمولامنها،يجعلهفلا،أمارةبينو

إقامةمقصودهأن،الطرقمنشرعهبماسبحانهبينقدبلبموجبها،

العدلبهااستخرجطريقفأي،بالقسطالناسوقيام،عبادهبينالعدل

له.مخالفةوليست،الدينمنفهيوالقسط

هيبل،الشرعبهنطقلمامخالفةالعادلةالسياسةإن:يقالفلا

تبعاسياسةنسميهاونحن،أجزائهمنجزءهيبل،بهجاءلماموافقة

"ب".منساقط"كتبهوأنزلرسلهارسلسبحانهالله"فإنقوله)1(
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الاماراتبهذهظهر،ورسولهاللهعدلهيوإنمالمصطلحهم)1(،

)3(،تهمةفيوعاقب،)2(تهمةفيغ!يراللهرسولحبسفقد.والعلامات

وحلفهمتهمكلأطلقفمن)4(،المتهمعلىالريبةأماراتظهرتلما

سرقاته،وكثرة،الارضفيبالفسادباشتهارهعلمهمع-سبيلهوخلى

الشرعية.للسياسةمخالف-فقولهعدلبشاهديلااخذهلا:وقال

هومتاعهوحرق،سهمهالغنيمةمن()الغال!والنبيمنعوقد

.)6(بعدهمنوخلفاؤه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

":"لمصطلحكم"."ب"و"جىفي

36()13رقم(01/58)داودبوو،(2)5/حمدو،3(60)8/الرزاقعبد5رو

والترمذي)3001(،رقم256()3/المنتقىفيالجارودوابن،العونمع

وفي)7362(،رقم328()4/الكبرىفيوالنسائي(،)1417رقم85()3/

والبيهقي،(4/201)لحاكمو،(4)876ورقم()4875رقم(67)8/السنن

وحديث.جدهعنبيهعنحكيمبنبهزحديثمن88()6/الكبرىالسننفي

ووافقه"يخرجاهولمالاسناد"صحيح:الحاكموقال،الترمذيحسنهبهز

زاد."صحيحإسنادهذا:المدينيبنوعليأحمد"قال:القيمابنقال،الذهبي

.(1611)2/للمشكاةتخريجهفيالالبانيوحسنه.5()5/المعاد

الذيبقتلمرع!م!مالنبيانوهو.المولفوذكره56()5/المعادزاد:انظر

)2771(.رقمعنهاللهرضيأنسحديثمنمسلمهرو.ولدهباميتهمكان

"ثم"."ب":وفي

النظم)145(،الطلبةطلبة.الغنائممنشيئايخفيالذيالخائنهو:الغال

قتيبةلابنلحديثغريب)452(،المنيرالمصباح283(،)2/المستعذب

/1(.)45

أبيهعنشعيببنعمروعنباسناده)8926(رقم383()7/داودابورواه

أبو=قال.وضربوهالغالمتاعحرقواوعمربكرباوع!زاللهرسولأنجدهعن
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)2()3(،السريةأميرعلىشافعهأساءلما)1(السلبمنالقاتلومنع

تاركيبيوتتحريقعلىوعزم.للشفيع)4(عقوبةلهالمشفوعفعاقب

.)6(والجماعة()الجمعة

)7(؛جلداتفيهوشرع،فيهقطعلاماسارقعلىالغرموأضعف

عنالضالةكاتمعلىالغرموأضعفوتاديباهنكالا

)1(

)2(

)3(

)4(
)5(

)6(

)7(

ابنقال."سهمهومنعوه":منهاسمعهولمالوليدعنبحربنعليفيهوزاد:داود

شعيببنعمروبنمحمدبنزهيرروايةمنانهالحديثهذا"وعلة:القيم

ووثقهالمعبود.عونمع384()7/السننتهذيب"ا.هـ.ضعيفهذاوزهير

القيمابنوثقهكما،958()3/لتعديلوالجرح.قوليهأحدفيمعينوابنأحمد

"يخرجاهولمصحيحغريب"حديث:وقال(131)2/الحاكمورواه.الطرقفي

.2(17)6/الفتحفيالموقوفالحافظورجح.الذهبيقرهو

القديرفتج.ومركبهوسلاحهثيابهمنالمقتولعلىماوهواللامبفتج:السلب

59(.)3/"المطالبأسنىشرحه"معالطالبوروض514(،)5/الهماملابن

عليهاالغالبلانبذلكوسميت)144(.الطلبةطلبة.رجلأربعمائةنحوالسرية

)1/45(.قتيبةلابنالحديثوغريب)161(،الفقهاءحليةليلا.تسريانها

عنهاللهرضيمالكبنعوفحديثمن)1753(رقم)12/603(مسلمهرو

لاخالدياتعطه"لا:لهالقاتلشافعساءلماالوليدبنلخالدقال!زأنه:وفيه

)12/903(.لمسلمشرحهفيالنوويكلام:وانظر.سلبهيعنيخالد"ياتعطه

"الشفيع"."ب":في

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن016()5/)652(رقممسلمرواه

من)651(رقم(158)5/ومسلم)644(،رقم(148)2/البخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديث

)8/المجتبىفيوالنسائي،()4368رقم"العونمع"(56/)12داودأبورواه

وحسنه،جدهعنبيهعنشعيبعمروبنحديثمن)9594(،رقم85(

.(42)13الارواء""فيالالباني
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صاحبها)1(.

عزماتمنعزمة،مالهوشطرمنهاخذوهاانا":الزكاةتاركفيوقال

.الخمر)4()3(دنانبكسرمرو.ربنا")2(

)1(

)2(

)3(

)4(

لطحاويوا،(2071)رقم(5/141)داودبوو،3(20/)9لرزاقاعبد8هروا

"لم:المانذريقال026(.)3/والعقيلي146(،)3/الاثارمعانيشرحفي

.273()2/داودبيساننمختصر."مرسلفهوهريرةبيمنبسفاعهعكرمةيجزم

الكبرىفيوالنسائي،المعبودعونمع(4254/)داودبوو،(4و52/)أحمدرواه

رقم(1486/)لدارميو(،15)5/المجتبىوفي)2224(،رقم8()2/

رقم(418/)الرزاقوعبد34(،1)رقم(01)2/الجارودوابن(،)1677

رقم(176)4/والبيهقي،893(1/)والحاكم،(418/)خزيمةوابن،6824()

صحبح"هذا:لحاكمقال.جدهعنبيهعنحكيمبنبهزحديثمن)7328(

الامامقالهـ.."ايخرجاهولمالصحيفةهذهتصحيحفيذكرهقدمناماعلىالاسناد

)212(،الحديثفيالمحررانظر:الإسناد"ا.هـ.صالحعندي"هوأحمد:

دونمنكانإذاصحيح"إسناده:معينبنيحمىوقال،313()2/الحبيرالتلخيص

.2()13المحررفيالهاديعبدابنوصححههـ.."اثقةبهز

المانيرالمصباح.رأساوسعومنهأطولأنهإلا-الجرة-الحمثكهشةالدنجمعالدنان

تحفةظرفها"ا.هـ.وهوالدنجمعالدال"بكسر:المباركفوريقال)102(.

.(4942/)الاحوذي

والطبراني265(،)4/والدارقطني،()3912رقم566()2/الترمذيرواه

:الترمذيوقال.عنهاللهرضيأنسحديثمن(471)4رقم(99)5/الكبيرفي

طلحةأباأنأنسعنعبادبنيحبىعنالسديعنالحديثهذاالثوري"روى

)2/المصابيحمشكاةفيوجاء"ا.هـ.الليثحديثمنأصحوهذاعندهكان

الترمذيتضعيفأجدولمهـ.."اوضعفهالترمذي"رواه:364()9رقم(8201

:ذكرهسبقالذيقولهيريدكانإنإلا247(،)3/التحفةفيولاالمطبوعفي

."الليثحديثمنأصح"وهذا
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عنهمنسخثم،الحراماللحمفيهطبخالتيالقدوربكسرمرو

الثوبينبتحريقعمروبناللهعبدمرو)1(5بالغسلمرهموالكسر،

.التنور)4(فيفسجرهما)3(،المعصفرين)2(

.(سبيلها)تخليأنناقتهالعنتالتيالمرأةمرو

ذلك،ينسخولم،)6(الرابعةأوالثالثةبعدالخمرشارببقتلمرو

رأيإلىالمصلحةبحسبهوبلمنه،بدلاحذا)7(يجعلهولم

)13/()2018رقمومسلم،الفتحمع538()9/)7954(رقمالبخاريرواه)1(

عنه.اللهرضيا!وعبنسلمةحديثمن"النوويشرحمع(001

892(،)14/للنوويمسلمشرحبعصفر.المصبوغةهي:المعصفرةالثياب)2(

)177(.المطلع

"فسجربهما".:"ب"وفي)3(

عنهماهاللهرضيعمروبنادلهعبدحديثمن"النووي"مع(41/892)مسلم5رو()و4

384(/1)6.عنهاللهرضيحصينبنعمرانحديثمن)5925(رقممسلمرواه()5

.النوويشرحمع

حمدو،38(0)7/الرزاقعبدعنهاللهرضيسفيانأبيبنمعاويةحديثمنرواه)6(

رقمالكبرىفيوالنسائي،(1/184)2(44)58رقمداودبوو،(79و439/)

رقم(4181/)ماجهوابن،(255)3/)9952(و()8952و()7952

رقم3(94/)13يعلىبوو،(4441)رقم(411)3/والترمذي،(2)573

فيأنه366(/11)حزمابنوذكر،عنهوسكت372(/4)والحاكم،)7363(

الألبانيقال372(،)4/المستدركتلخيصفيالذهبيوصححه.الصحةنهاية

حسنفهووالا.لغيرهصحيحايععيكانإنقالكماإوهو:الذهبيتصحبحعن

وقال348(،)3/الصحيحةالسلسلة."بهدلةبنعاصمفيالمعروفللخلاف

348(.)3/الصحيحة."الشيخينشرطعلىصحيحأحمد"إسناد:اللهرحمه

.متعددةوشو[هدطرقوللحديث

.""بمنساقط""حدا)7(
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ونفى)3(أربعينالحدفيعنهاللهرضيعمرزاد)2(ولذلك)1(،الامام

أنهتبينفلما(،)ولدهباميتهمكانالذيبقتللمخيوالنبيمرو.فيها)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنهرواه-عنهمااللهرضي-العاصبنعمروبناللهعبد:النسخبعدمقالوقد

47(.)5/المعادزادفيالقيمابن:روايتهوصحح21(،1و191)2/احمد

حزموابن.248()2/حجرابنللحافظالدراية:انظر.البصريالحسنقالوبه

السنديعنهنقله،للترمذيشرحهفيوالسيوطي.936(1/)1المحلىفيكما

/)12المعبودعونفياباديالطيببوو313(،)8/النسائيعلىحاشيتهفي

قتلفيالفصلكلمة:كتابهانظر.اللهرحمهشاكراحمدالعلامةيقولوبه.(184

لاالوجوبنسخقدأنهإلىذهبافقدالقيموابنتيميةابناما.الخمرمدمني

،(46)5/المعادزاد،03(0)الاختيارات،(483)7/الفتاوى:انظر.الجواز

اللهرحمهالالبانييقولوبه.448()26/الانصاف237(،)6/السعنتهذيب

عندهم.منسوخفالحديثالجمهوراما348(.)3/الصحيحةالسلسلةفيكما

وشرح4(،0)4شاهينلابنالحديثوناسخ03(،)0للحازميالاعتبار:انظر

)3/الوزيرلابنالعواصم08(،)12/الباريفتح335(،/01)للبغويالسنة

287(،)6/السننمعالم928(،)6/للمنذريداودابيسننمختصر(،916

.2(90)7/المشكاةشرحالمرقاة

"كذلك".:"ا"عداالنسخفي

عنه.اللهرضيأنسحديثمن)6017(رقم227()11/مسلمرواه

فيالنسائيطريقهومن)04017(،رقم023()9/الرزاقعبدرواه

)5186(،رقم231()3/الكبرىوفي)5676(،رقم931()8/المجتبى

415()1/الجعدياتفيوالبغوي)17545(،رقم556()8/والبيهقي

"هذا:النسائيإسنادعن-تعالىاللهرحمه-كثيرابنقال)614(.رقم

518(.)2/الفاروقمسند.هـ.جيدداإسناد

رواهكمالها.عمابنوالرجل-عنهااللهرضي-القبطيةماريةهيولدهأم

=39(،)7/الحليةفينعيموأبو)634(،رقم237()2/مسندهفيالبزار
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)1(تركهخصي

أنهبرأسها)2(الجاريةأوماتالذياليهوديبامساكوأمر

علىيدلوهذا)4(.رأسهفرضخفاقرفاخذحجرينبينرصحه
..)3(

عليهتقملمأنه:والظاهر.التهمةقرينةقامتإذاالمتهمأخذجواز

.(فاقر)ضربأوهددوإنما،للقتلمنهاختياراقرولا،بينة

ولمالحالشاهدعلىبناءفعلمابهمفعلالعرنيونوكذلك

.اقرارهم)7(علىالامروقفولا،فعلوا)6(بمابينةيطلب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

والمبهماتالغوامضفيبشكوالوابن353(،)2/المختارةفيلضياءو

مختصرحجرهابنالحافطالبزارإسنادوحشن)394(.رقم511()2/

الغوامضانظر:مابور.الرجلواسم506(.)1/البزارمسندزوائد

315(.)3/الإصابة51(،1)2/والمبهمات

والجارية.الرجلاسممبهما)2771(رقم(123)17/مسلمرواه

منأنهاطرقهبعضفيلكناسمهاعلىاقف"لمحجر:ابنالحافطقال

702(.)12/الباريفتحهـ..الانصار"ا

وحاشية922(،)2/الحديثغريبفيالنهاية.وكسرهدقه:رضخه

542(.)4/الاحوذيوتحفة22(،)8/النسائيعلىالسندي

)1672(رقم(916)11/ومسلم)5952(،رقم345()9/البخاريرواه

عنه.ادثهرضيمالكبنأنسحديثمن

للمازريوالمعلم916(،)11/للنوويمسلمشرح:فيالحديثشرحانظر

702(.)12/الباريوفتح248(،)2/

165()11/)1671(رقمومسلم004(،)1/)233(رقمالبخاريرواه

عنه.اللهرضيأنسحديثمن

"ب".منساقطالفصلنهايةإلى"...العرنيون"وكذلكقولهمن
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فصل

طلبه.لمنمعروفهوما)1(بعدهمنوحلفاوهأصحابهوسلك

)2(،اللوطيةحرق-عنهاللهرضي-الصديقبكرأباأن:ذلكفمن

راىإذا:أصحابناقالوكذلك.الاخرةقبلالدنيافيالنارحرذاقهمو

اللهرضيالوليد-بنخالدفانذلك)3(.فلهاللوطيتحريقالامام

بعضفيوجدأنه)4("-عنهاللهرضي-الصديقبكرأبيإلى-كتبعنه

-رضيالصديقفاستشار"المرأةتنكحكماينكحرجلاالعربضواحي

اللهرضي-طالبأبيبنعليوفيهمع!يواللهرسولأصحاب-عنهالله

منأمةبهتعصلمالذنبهذا"إن:فقالقولا،أشدهموكان-،عنه

)1(

)2(

)3(

)4(

."ذلك":"ب"و"ا"وفي

)322(.المطلع.دبرهفيالذكروطءهواللواط

314()12/السننمعرفةوفي4(،50)8/الكبرىالسننفيالبيهقيرواه

علي"،عنابيهعنمحمدبنجعفرعنآخروجهمنمرويمرسل"هذا:وقال

نحريمفيالاجريورواه)9538(،رقم357()4/الايمانشعبفيورواه

ذكرطرقمن381(1/)1المحلىفيبسندهحزمابنورواه،)92(رقماللواط

الدراية"ا.هـ.جذ"ضعيف:حجرابنالحافظقال.منقظعةانها)383(ص

طريقهومنالدنياابيابنروى":الهيتميحجروابنالمنذريوقال،(301)2/

)3/والترهيبالترغيبانطر:.فذكرهالمنكدر"محمدعنجيدبإسنادالبيهقي

عن"ثبت:القيمابنوقال312(.)2/الكبائراقترافعنوالزواجر922(،

."الجوزيابن"طبعة)262(والدواءالداء.الوليد"بنخالد

وليمطالب273(،)26/الانصاف457(،)4/الموقعينإعلامانظر:

175(.)6/النهى

قد"."انه"هـ":و"ب"في
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يحرقواأنأرى،علمتمقد)1(مابهماللهفصنع،واحدةالاالامم

بالنار)2(.يحرقواأنعلىع!يماللهرسولأصحابرأيفاجمع،بالنار

يحرقواأنعنهما-اللهرضىخالد-إلىالصديقبكرأبوفكتب

حرقهمثم)4(.خلافتهفيالزبيربناللهعبدحرقهمثمفحرقهم")3(.

.()الملكعبدبنهشام

بماالخمارحانوت-عنهاللهرضي-الخطاببنعمروحرق

.الخمر)7(فيهايباعقريةوحرق.لمحيه
.)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

قد".كماصانعمابهمالله"فصنع"ا":في

."هـ"و%""و"ب"منساقط"بالنار"قولهإلى"..أصحابرأيفأجمع"قوله

قريباهتخريجهسبق

"ا".منساقط"خلافته"في

المحلىفيحزموابن357(،)4/الايمانشعبفيالبيهقيعنهما:ذكره

الاشراففيالمنذروابن141(،)7/المنتقىفيوالباجي381(،)11/

المحبينروضةفيالقيمبنو244(،)7/تفسيرهفيوالقرطبي26(،)3/

إتحافمختصرفيوالبوصيري312(،)2/الزواجرفيوالهيتمي)376(،

292(،)2/الحكامتبصرةفيفرحونوابن231(،)ه/المهرةالسادة

)591(.الحكاممعينفيلطرابلسيو

الاموالفيعبيدبوو،(24/)هالطبقاتفيسعدوابن،77()6/الرزاقعبدرواه

الموطأفيوهبوابن416(،)9/والتحصيلالبيانفيكماومالك)114(،

/1)الكنىفيلدولابيو،(191)"الشيخين"قسمالانسابفيوالبلاذري،(4)2

.(4)2الساجدتحذيرفياللهرحمهالالبانيوصححه،الهند"طبعة"(918

عن)501(الاموالفيعبيدأبورواهوانماعمر،إلىمسنداذلكأجدلم

218(،)1/الشرعيةلاداب:انظر.بطةابنرواهكما.عنهاللهرضيعلي
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عن)1(قصرهفياحتجبلماوقاصأبيبنسعدقصروحرق

)2(:صالحابنهمسائلفي-عنهاللهرضي-أحمدالامامفذكر.الرعية

عليهفحرق،بالكوفةسعدإلىاذهب":فقالمسلمةبنمحمددعاأنه

الكوفة،إلىمحمدفذهبتاتيني"حتىحدثاتحدثنولا،قصره

قصرالىحملهاعليهوشرطحطب)4(،حزمة)3(نبطيمنفاشترى

فخرجالنار،فيهاوأضرم،فيهالحزمةألقىإليهوصلفلماسعد،

حتىفتركه("المؤمنينأمير"عزمة:قالهذا؟""ما:فقالسعد،

نأفأبى،نفقةسعدعليهفعرض،المدينةإلىانصرفثم.احترق

"إنك:فقال؟"نفقتهقبلت"هلا:لهقالعمرعلىقدمفلمايقبلها،

.(تاتيني")حتىحدثاتحدثنلاقلت

النساءلتشبيبالمدينةمنونفاه،حجاجبننصررأسعمروحلق

)6(
لاعماسأللما،رأسهعلىالتميميعسلبنصبيغوضرب.به

)7(
يعنيه.

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

"ب".منساقطة"قصره"في

.(174)2/صالحمسائل

الماءيستنبطونلانهمنبطاوسمواالعراقينبينبالبطائحينزلونقوم:الانبط

بكلامكلامهاشتبهالذياللساننبطيومعنىالارضمنيستخرجونهالذي

)372(.المطلع032(،)2/المستعذبالنظم.والعجمالعرب

حطب".لامن"!":في

)176(صالزهدفيالمباركبناللهوعبد54(،)1/مسندهفيأحمدرواه

تخريجه.سبق

والدارمي=426(،)11/الرزاقوعبد)992(،رقم423()1/البزاررواه



)1(،العملبجاهاكتسبوهالماموالهمشطرفأخذ،عمالهوصادر

المسلمينوبينبينهمأموالهمفجعل،بذلكبهيختصونماواختلط

شطرين.

بهاشتغلوالما!يماللهرسولعنالحديثيقلواأنالصحابةلزمو

بهاساسالتي)3(سياستهمنذلكغيرإلى،منهسياسة)2(،القرانعن

.-عنهاللهرضي-الامة

)1(

)2(

)3(

،(1)137رقم(1)136رقمالسنةشرحفيواللالكائي،(1)48رقم66(/1)

)932(رقمالابانةفيبطةوابن)153(،و)152(رقمالشريعةفيوالاجري

الباعفيوضاحبنو)85(،رقملسلف1عقيدةفيوالصابوني)033(،و

"قصةكثير:ابنقال041(.)23/دمشقتاريخفيعساكروابن)56(،

وقال193()7/والتفسير6(،60)2/الفاروقمسند."مشهورةعسلبنصبيغ

عنخصيفةبنيزيدعناخروجهمنالانباريابن"اخرجه:حجرابنالحافط

.(191)2/الإصابةهـ.."ا..صحيحبسندعمرعنيزيدبنالسائب

فيعبيدوأبو606(،و506و406)2/الاموالفيزنجويةابنرواه

268،)257،"الشيخين"قسمالانسابفيوالبلاذري)282(،الاموال

الإصابة:وانظر357(.356-)2/تاريخهفيالطبريجريروابن792(،

575(5)9/لنهايةولبدايةو364(،)3/

الخطيبطريقهومن)48402(،رقم257()11/الرزاقعبدنحوهروى

274()1/وفضلهالعلمبيانجامعفيالبرعبدبنو)94(،العلمتقييدفي

)38(.الكاشفةالانوار.عمريدركلمعروة:منقطعواسناده)343(،رقم

البرعبدوابن)26(،رقم)115(العلمفيخيثمةابو:عنهاخرأثراوروى

)52(.التقييدفيوالخطيب)345(،رقم275()1/العلمبيانجامعفي

."سياساته":""بوفي،""السياسة:"أ"في
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إلزامهذلكومن-:اللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخقال

أكثرلماولكن،واحدةأنهايعلموهو،بالطلاقواحدةثلاثاللمطلق

منرعيتهذلكعلىووافقه،بهبالزامهمعقوبتهمرأىمنهالناس

فياستعجلواقدالناسإن":فقال،ذلكإلىهوأشاروقد،الصحابة

عليهمفأمضاه؟")1(عليهممضيناهأنافلو،أناةفيهلهمكانتشيء

واحدةجملةالثلاثأوقعإذاأحدهمأنعلمواإذافانهم،منهليقلوا

فكان.ذلكعنأمسك:المرأةإلىلهسبيللانهو)2(،عليهوفعت

الثلاثأنعليهيخفىيكنولمراها،لمصلحةمنهعقوبةبهالالزام

مضىبل،واحدةتجعلكانتبكر)3(وأبيجم!يمالنبيزمنفيكانت

اتخاذوهو،ذلكمنالناسأكثرحتى،خلافتهمنصدرذلكعلى

حديثمنوغيرهما""النسائيو"المسند"فيكما.هزوااللهلايات

!لخباللهرسولعهدعلى،ثلاثاامرأتهطلقرجلاأن":لبيدبنمحمود

؟"أظهركمبينناواللهبكتابأيلعب":فقالع!يو،اللهرسولذلكفبلغ

ذلكمنالناسكثرفلما؟")4(اللهرسولياعنقهأضربألا:رجلفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

اللهرضي-عباسابنحديثمن)1472(رقم325()01/مسلمرواه

عنهما-.

"هـ".من"عليه"

بكر".بي"وعهد"أ":في

قال934(.)3/الكبرىالسننوفي142(،)6/المجتبىفيلنسائي511رو

ابنوقال241(،)5/المعادزاد".مسلمشرطعلى"اسناده:لقيم1ابن

وقال491(،)2/الفقيهإرشادقوي"ا.هـ.جيدبإسناد"النسائيكثير:
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)1(الاسماعيليذكرهكما،موتهقبلذلكعلىندمانهثم.بهعاقبهم

بهإلزامهمفيعمرتبعتفهلالشيخنا:فقلتعمر(")2(."مسندفي

لااليومالناسأكثر:فقال؟عندك)3(محرمالثلاثجمعفإن،عقوبة

جائزا)6(،يراهوالشافعي(سيما)ولا)4(،محرمذلكأنيعلمون

.)7(بالتحريمالجاهليعاقبفكيف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

ولدلبيدبنمحمودلكنثقاتورجالهالنسائي"أخرجهحجر:ابنالحافط

لهالشافعيةشيخبكرأبوالحافطالامامالشافعيالجرجانيإبراهيمبنحمدهو

.-تعالىالله-رحمههـ371سنةتوفي."الصحيحعلى"المستخرجوعمر"مسند"

.7()3/للسبكيالشافعيةوطبقات،(1/292)6النبلاءعلامسير:انظر

366(،)1/اللهفانإغاثةفيالقيمابنسندهذكروقدمطبوعا.أجدهلم

حدثنايعلىبوأخبرناعمر:مسندفيالاسماعيليبكرأبوالحافطقال

بنعمرقال:قالأبيهعنمالكبيبنيزيدبنخالدحدثنامالكبنصالح

اكونلاانثلاثعلىندامتيشيءعلىندمت"ما:عنهاللهرضيلخطاب

قتلتاكونلاأنوعلىالمواليأنكحتاكونلاأنوعلىالطلاقحرمت

يزيد.بنخالدلضعف؟ضعيفوسندهالنوائح"ا.هـ.

ايحرم"."أ":في

منساقط"محرمذلكأنيعلمونلااليومالناسأكثرفقال"عاندكقوله

"أ".منساقطسيما""ولاقوله

/)01الحاوي43(،)6/للبغويالتهذيب:وانظر264(،)5/الام

24(،)7/العلماءحلية)174(،التانبيه01(،)6/الطالبينروضة117(،

)9/الباريفتح325(،)01/للنوويمسلمشرح141(،)1/الاشراف

021(.)9/السنةشرح275(،

".التحريم"في:"ا"في
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التحليل،بابعليهموسد،بذلكألزمهمعمرفانيضاو:قال

التحليل،بابلهميفتعمنهموكثير،بالثلاثفيلزمونهم:هؤلاءماو

بالتحليلإلاإليهترجعلاأنهاعلمفاذا،امرأتهمنللرجلبدلافانه

مصلحةفحصلت،ذلكيسوغونيكونوالموالصحابة.ذلكفيسعى

)1(.بينهمالتحليلمفسدةوقوعغيرمنالجمعمنالامتناع

نألرأىالتحليلفييتتايعونالناسأنعمرعلمولو:قال

بكر،وأبي!ير،اللهرسولزمنفيالامرعليهكانماعلىافرارهم

.طويلا)2(بسطاذلكفيالكلامشيخناوبسط.أولىخلافتهمنوصدر

منهرأياكانوإنماالاولاد)4(،أمهاتبيع)3(منعهذلكومن:قال

خلافةومدةلمجير،اللهرسولحياةفيبعنفقدوإلا،للأمةراه

)1(

)2(

)3(

)4(

"."هـ":"منهم"،وفي"ب":"فيهمفي

)324(،الدريةالعقود12(،)33/و311()32/الفتاوىمجموعانطر:

241(،)5/المعادزاد)268(،العينينجلاء)09(،الزكيةالشهادة

الموقعينإعلام314(،)1/اللهفانإغاثة961(،)2/المرسلةالصواعق

/3(.)04

بيع"."من:"أ"في

292()7/الرزاقوعبد4(،15)4/شيبةأبيوابن776(،)2/مالكرواه

وقال)3593(،رقم488()1/العتقفيداودبوو)13225(،رقم

)2/الدرايةهـ..الاسانيد"ااصحمن"إسناده:الرزاقعبدإسنادعنالحافظ

304(.)4/الحبيروالتلخيص88(،



"إن:وقال،بيعهنعلىطالبأبيبنعليعزمولهذا)1(،الصديق

عبيدةقاضيهلهفقالوعمر"،هوعليهاتفقياركانالبيععدم

إلينااحبالجماعةفيعمرورأيرأيك،المومنينأميريا":السلماني

أكرهفاني،تقضونكنتمكما)3(اقضوا":فقال")2(،وحدكرأيكمن

لمبيعهنبتحريممج!ي!اللهرسولمننصعندهكانفلو")4(.الخلاف

)1(

)2(

)3(

)4(

)13211(،رقم288()7/لرزاقعبدعنهاللهرضيجابرحديثمنرواه

والنسائي)285(،رقم357()1/السننفيوالشافعي321(،)3/حمدو

388()01/داودبوو)0405(،و)9305(رقم991()3/الكبرىفي

461()4/يعلىبوو)2517(،رقم142()4/ماجهوابن)3593(،رقم

(7)2/والحاكم)4323(،رقم165()01/حبانوابن)9222(،رقم

.المنذريحسنهوالحديث.يخرجاه".ولممسلمشرطعلى"صحيح:وقال

412(.)5/داودأبيسننمختصر

رقم414()4/شيبةأبيوابن)13224(،رقم192()7/الرزاقعبد51رو

والبيهقي)494(،رقم464()3/معجمهفيالاعرابيوابن)21583(،

قال386(.)1/المدينةخبارفيشبةبنو)49217(،رقم583()01/

الإسناد"وهذا:الرزاقعبدإسنادعن-تعالىاللهرحمه-حجرابنالحافط

فيوالدراية403(،)4/الحبيرالتلخيصالاسانيد"ا.هـ.أصحفيمعدود

88(.)2/الهدايةاحاديثتخريج

"ما".:""بفي

والمؤلف)7037(،رقم88()7/صحيحهفيالبخاري:الجملةهذهروى

نامعواحدبلفطمعارواهمامناجدولمالاثرين،بينجمعاللهرحمه

عبيدةقولهوذلكعنهاللهرضيعليقولسببأنذكرواالحديثشراح

)13/القاريعمدة19(،)7/الباريفتج:انظر.السابقالاثرفيالسلماني

027(.)1/الافصاج)172(،الطالبتحفة192(،
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."يبعنأنرأيتإني":يقلولم،عمرورأيرايهإلىذلكيضف

أشهرغيرفيليعتمروا،بالحجالافرادللناساختياره:ذلكومن

نهىأنهالناسبعضفظنمقصودا)1(،الحرامالبيتيزالفلا،الحج

)2(وابنعباسابنذلكفيوتنازعالافراد.أوجبنهو،المتعةعن

عليهميحتجوهو،ذلكفيعباسابنعلىالناسكثروالزبير)3(،

:قالذلكفيعليهأكثروافلما.الصريحةالصحيحةبالاحاديث

اللهرسولقال:لكمأقول؛السماءمنحجارةعليكمتنزلأنيوشك"

إذاكانوااللهعبدابنهوكذلك")4(!وعمر؟بكرابوقال:وتقولون.!!يم

)1(

)2(

)3(

)4(

.336(5)رقم3(2/34)عوانةبوو،(121)7رقم(814)8/مسلمرواه

لزبير".بنالله"عبد"أ":في

)3374(.رقم345()2/عوانةبوو)1217(،رقم418()8/مسلمرواه

المختارةفيوالضياء337(،)1/احمدروىولكن،اللفطبهذااجدهلم

رقم377()1/والمتفقهالفقيهفيوالخطيب)357(،رقم331()01/

نحوه)2381(رقم0121()2/العلمبيانجامعفيالبرعبدوابن)937(،

بكرأبونهى:ويقولونعذيمالنبيقال:اقولسيهلكون"اراهم:ولفظه

07(.)2/الشرعيةالادابفيمفلحابنوحسنهوعمر".

"والله:بلفط)038(،رقم377()1/والمتفقهالفقيهفيالخطيبرواهكما

عنوتحدثوناعتيماللهرسولعننحدثكماللهيعذبكمحتىمنتهينراكمما

رقم9012()2/البرعبدلابنالعلمبيانجامعانظر:وعمر".بكرأبي

.)2377(
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عليهأكثروافاذا"تقولونمايردلمعمر"إن:يقولبابيهعليهاحتجوا

.")2(عمر؟أم،تتبعوا)1(انأحق!الله"افرسول:قال

المصلحة،بحسبجزئيةسمياسةمثالهوهذاأنوالمقصود:

إلىللأمةلازمةعامةشرائعظنهامندظنها،الازمنةباختلافيختلف

فهوورسولهاللهطاعةفياجتهدومنجر.وعذرولكل،القيامةيوم

والاجرين.الاجربيندائر

القرانتأويلمنهيوأضعافهاالامةبهاساسواالتيالسياسةوهذه

الازمنة،بتغيرتتغيرلاالتيالكليةالشرائعمنهيهل:ولكن.والسنة

ومكانا؟زمانابهافيتقيد،للمصالحالتابعةالجزئيةالسيالمماتمنم

واحدحرفعلىالناس-عنهاللهرضي-عثمانجمع:ذلكومن

لمابها،القراءة!ك!ي!اللهرسوللهماطلقالتي)3(السبعةالاحرفمن

الامةعلى-عنهماللهرضي-الصحابةخاففلما.مصلحةذلككان

)1(

)2(

)3(

".يتبع"ان"!":في

)9/يعلىبوو)824(،رقم175()2/والترمذي9(،ه)2/احمدرواه

،)3366(رقم343()2/عوانةبوو،(هه)63ورقم(45ه1)ر!34(1

35(.)7/المجموعفيالنوويوصححه)8876(.رقم03()ه/والبيهقي

معنىفيالعلماهلاختلف.الفتحمع)8794(رقم627()8/البخاريرواه

سبعةالمرادأنعلىالعلماءوجمهورهقولاوثلاثينخمسةعلىالسبعةالاحرف

سرع،ووعجل،وهلماقبل:نحو.المختلفةبالالفاظالمتفقةالمعانيمناوجه

فيالبرهان14(،0)2/عبيدلابيالحديثغريب:انظر.مهلوخرونظرو

تفسير،(163)2/عبيدلابيالقرآنفضائل،2(13)1/للزركشيالقرانعلوم

093(.)13/الفتاوىمجموع53(،)1/جريرابن
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أسلم،واحدحرفعلىجمعهمأنورأوا،القرانفييختلفواأن

القراءةمنالناسومنعوا،ذلكفعلوا:الاختلافوقوعمنوأبعد

وكان،البيتإلىطرقعدةللناسكانلوكماوهذابغيرها)1(.

فيهمويطمع،والتشتتالتفرقفييوقعهمالطرقتلكفيسلوكهم

:الطرقبقية)2(وترلبواحد،طريقعلىجمعهمالإمامفرأىالعدو،

المقصود،إلىموصلةالطرقتلكلكونإبطالفيهيكنولم،ذلكجاز

الامة.لمصلحةسلوكهاعننهيفيه)3(كانوان

وهو،الرافضةالزنادقةعنه)4(اللهرضيعليتحريقذلكومن

عظيماامراراىلفاولكنالكافر،قتلفيغ!ي!راللهرسولسنةيعلم

:قالولذلكهمثلهعنالناسليزجر؛العقوباتأعظممنعقوبتهجعل

(قنبرا)ودعوتناريأججتمنكراأمراالأمريترلما

غلامه.وقنبر

وان،الجملةفيبهيقولونالفقهاءجميع،ذكرناهالذيوهذا

الرجلوطءبجواز)7(يقولفكلهم)6(.مواردهمنكثيرفيتنازعوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

5"."و"هـ":"بغير"ب"و"جىفي

."فترك":"جى"وفي

منساقطفيه"كانوانالمقصودإلىموصلةالطرقتلكلكون"إبطالقوله

"ا".منساقطعنه"اللهرضي"علي

)03(.صتخريجهسبق

"نوادره"."ب":في

"أ".منساقطة"بجواز"
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منعدلانعندهيشهدلموان،الزفافليلةإليهأهديتإذاالمرأة

يستنطقلموان،عليهاعقدتالتيفلانبنتفلانةهذهأن)1(الرجال

)3(القويةالظاهرةالقرينةعلىاعتمادا؛امرأتههي)2(هذهأنالنساء

.)4(الشهادةمنزلةالقويةالقرينةهذهفنزلوا

علىيعتمدونيزالوالم-وحديثاقديما-الناسأن:ذلكومن

فيقبلون،إليهممبعوثةنهاوالهدايا،معهمالمرسلالصبيانقول

أمةكانتولو،الثيابويلبسون،يهالمرسلالطعامويأكلون،أقوالهم

اكتفاء؛ذلكعلىالبينة()إقامةيسألواولموطئها،منيمتنعوالم

.)7(الظاهرة)6(بالقرائن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

ويتكى،البيتصاحبكوزمن)8(يشربالضيفأن:ذلكومن

."بأن":"ب"وفي

."ب"و"ا"من"هي"

"ا".منمثبتة"القوية"

الفروق115(،)2/الأحكامقواعد)65(،حزملابنالاجماعمراتب:انظر

معين167(،)4/الفروقتهذيب121(،)2/الحكامتبصرة14(،)1/

.(1177/)0المبسوط7(،)1/الفوالدبدايع)69(،الحكام

"ب".منساقطة"إقامة"

)بالقريانة".:()ب"وفي

)2/القضاةروضة14(،)1/الفروق113(،)2/الاحكامقواعد:انظر

تهذيب)166(،الحكاممعين373(،و121)2/الحكامتبصرة715(،

945(.)4/الموقعينإعلام6(،)1/الفوائدبدائع(،167)4/الفروق

"ادر".:""بوفي
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له،باللفظاستئذانغيرمنمرحاضهفيحاجتهويقضي،وسادهعلى

)1(.إذنهبغيرملكهفيمتصرفاذلكفييعدولا

استئذانه،بغير)2(حلقتهويضرب،بابهعليهيطرقأنه:ذلكومن

.)4(العرفية)3(القرينةعلىاعتمادا

كالسوط،همتهتتبعهلامماالانسانمنيسقطماأخذ:ذلكومن

.والتمرةوالفلسوالعصا

بعدالثمارمنوالحائط(القراح)فييبقىماأخذ:ذلكومن

.وتسييبه)6(لهأهلهتخلية

ويسمىالحصاد،عندالحبمنيسقطماأخذ:ذلكومن

اللقاط)7(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الموقعينإعلام)166(،الحكاممعين121(،)2/الحكامتبصرةانظر:

/4(.)945

"ب".منساقطبغير"حلقته"ويضربقولهإلى"باللفظ"استئذانقولهمن

".الظاهرة"القرينة:"ب"في

945(.)4/الموقعينإعلام116(،)2/الاحكامقواعدنظر:

والجمعشجرفيهاولابناءعليهاليسالتيالمزرعة:القافبفتحالقراح

المصباج03(،)0المحيطالقاموس)528(،الصحاحمختار:انظر.أقرحة

)694(.المنير

الموقعينإعلام)166(،الحكاممعين121(،)2/الحكامتبصرةانظر:

/4(.)945

الاراداتمنتهىشرح(،121)2/الحكامتمصرة941(،)4/الفروعانطر:

تفسير=)166(،الحكاممعين791(،)4/النهىوليمطالب024(،)2/



والخرقالطعاممنعنهرغبةالناسينبذهماأخذ:ذلكومن

.ونحوه)1(والخزف

يقبللاأنه-)3(الصوابوهو-)2(المدينةأهلقول:ذلكومن

مضىفيمايكسوهاولا)4(عليهاينفقيكنلمزوجهاإن:المرأةقول

الحقهوذلكفيوقولهم.لهاالظاهرةالقرائنلتكذيب؛الزمانمن

الزوجبإنفاقالحاصلوالعلم،سواهنعتقدولا،بهاللهندينالذي

منأقوىالظاهرةالاماراتعلىاعتمادا؛الماضيالزمنفيوكسوته

باضعافذمتهفيذلكوبقاء()الاصلباستصحابالحاصلالظن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

342(.)3/كثيرابن

الموقعينإعلام)166(،الحكاممعين121(،)2/الحكامتبصرةانظر:

02(.0)16/الكبيرالشرح348(،)8/المعني945(،)4/

الكافي54(،)2/التفريع125(،)2/الحكامتبصرة925(،)2/المدونة

)3/الكبيرالشرحعلىالدسوقيحاشية994(،)3/الكبيرالشرح)255(،

102(،)4/للخرشيحليلمختصرشرح471(،)4/الذخيرة994(،

)3/المرابطنصيحة411(،)4/الجليلمنح748(،)2/السالكبلغة

.)268

مجموع351(،)3/الموقعينإعلام478(،)2/اللهفانإغاثةانظر:

117(،)7/قاسملابنالروضحاشية82(،77-)34/الفتاوى

الفتاوى74(،)2/العديدةالفواكه)112(،للسعديالجليةلمختارات

377(.)3/الكبرى

"ب".منساقطة"لا"

وقيل:،ناقلعنهيظهرلمشرعيأوعقليبدليلالتمسك:هوالاستصحاب

.الاولالزمانفيثابتاكانأنهعلىبناءالحالفيأمربثبوتالحكمهو

-223(،)2/السرخسيأصول:انظر.وحجيتهأقسامهفيالعلماءواختلف
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بل)1(يكادالذيالعلمذلكعلىالضعيفالظنهذايقدمفكيف

كما،السماءمنرزقهاعليهاينزليكنلمالزوجةهذهفإن؟القطعيبلغ

منزلهامنتخرجتشاهدتكنولم)2(،عمرانبنتمريمعلىينزلكان

عليهاداخلاوقتكلفييشاهد)3(والزوج،وشراببطعامتاتي

ظنويقدمقولها"القول":يقالفكيف،والشراببالطعام

اليقيني؟العلمهذاعلىالاستصحاب

ووضعهالضيفإلىالطعامقدمإذاالمنزلصاحبأن:ذلكومن

اعتبارا؛لفظالهياذنلموإن،الاكلعلىالاقدامله)4(جاز،يديهبين

.()القطعمجرىالجاريةالحالبدلالة

ولاثمرهمنياكلأنالغيربثمرللمار!شيمالنبيإذن:ذلكومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)9/الاصولنفائس)013(،العربيلابنالمحصول325(،)2/المعتمد

أصولفيالعدة)425(،الذهبسلاسل735(،)2/البرهان2104(،

مختصرشرح251(،)4/الفقهاصولفيالتمهيد1262(،)4/الفقه

4(.30)4/المنيرالكوكبشرح147(،)3/الروضة

"أن"."!":وفي،"ب"منساقطة"بل"

أنيلمريمقالررقاعندهاوجدالمؤابربهريخاعدئهاخل>ء!ا:تعالى!قولهفيكما

.37[:عمرانل]حسا+<ينئهييشابممنينزقالله!ناللهعثدمنهوقالتهذا!ف

"ب".منساقطةيشاهد"والزوجوشراببطعامتاتيمنزلهامن"تخرجقوله

"جى".منساقطة"له"

الحكاممعين122(،)2/الحكامتبصرة111(،)2/الاحكامقواعد:انظر

945(.)4/الموقعينإعلام)166(،
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ولاحائطاعليهيجعللمحيث،الحالبشاهداكتفاء)1(؛يحمل

ناطورا)2(.

علىالتيوالمزارعالاقرحةفيالحاجةقضاءجواز:ذلكومن

يكونولا،فيهاالصلاةوكذلك.المارةمنهاينقطعلابحيثالطرقات

ممنوعا)3(.تصرفاولالهاغصباذلك

وان،الطرقاتعلىالموضوعةالمصانعمنالشرب:ذلكومن

،الحالدلالةعلىاعتمادا؛لفظاذلكفيأربابهاإذنالشاربيعلملم

عليه،تدللاالحالودلالة،يقتضيهلاالعرفلان؛منهايتوضالاولكن

.حينئذ)4(بالوضوءبأسفلاذلكيقتضيحالشاهدهناكيكونأنلاإ

)1(

)2(

)3(

)4(

!شأنهاللهرسولعنعانهما-اللهرضي-عمروبناللهعبدحديثفيكما

فلاخبنةمتخذغيرحاجةذيمنصاب"ما:فقالالمعلقالثمرعنسئل

)2/واحمد)5894(،رقم85()8/المجتبىفيالنسائيرواه"عليهشيء

)5/داودبووحسن"،حديث"هذا:وقال563()2/والترمذي018(،

فيوالبغوي)6925(،رقم691()4/ماجهبنو)4916(،رقم132(

سبق،كماالترمذيحسنهوالحديث)2211(.رقم318()8/السنةشرح

والالبافي،"العون"مع282()7/السننتهذيبفيالقيمابنكذلكوحسنه

)4021(.رقم88()2/ماجهابنصحيحفي

333(،)13/المغني(،)166الحكاممعين(،122)2/الحكامتبصرة:انظر

رجبابنقواعد255(،)27/والانصافالكبيرالشرح537(،)2/الكافي

.(514)3/الإراداتمنتهىشرح،(902)9/المبدع،(53)2/

)166(.الحكاممعين122(،)2/الحكامتبصرة:انظر

.()166الحكاممعين122(،)2/الحكامتبصرة:انظر
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والدقاقوالطباخوالخبازللغسالبالاجرةالقضاء:ذلكومن

بشاهداكتفاء؛إجارةعقدمعهيعقدلموإن،والقيمالحماموصاحب

لعد)2(شيئايعطهمولمالمنافعهذهاستوفىولو)1(.ودلالتهالحال

.المنكرةالقبائحمنهولمامرتكبا،غاصباظالما

بمجردوالأمصارالأعصارسائرفيالتبايعانعقاد:ذلكومن

علىالدالةوالاماراتبالقرائناكتفاءلفط)3(؛غيرمن،المعاطاة

البيع.صحةفيشرطهوالذي،التراضي

:للقصاصالموجبالقتلعلىالشاهدشهادةجواز:ذلكومن

صفةوالعمديةعمدا""قتله:يقللموهو،محضاعدواناعمداقتلهأنه

بشهادته؛القاتلدمويراق،بهايشهدأنللشاهدفجاز،بالقلبقائمة

لفطغيرمنبالبيعالتراضيعلىالقرينةفدلالة،الظاهرةبالقرينةاكتفاء

.(4)اقوى

)1(

)2(

)3(

)4(

143(،)8/المغني906(،)2/الاحكاممجلةشرحفيلحكامدرر:انظر

)3/المقنعشرحفيالممتع594(،)2/الاقناع493(،)3/الكافي

246(.)2/الاراداتمنتهىشرح442(،

ظالما".يعديعطهم"ولم:"هـ"و"جى"و"ب"في

)4/الصنائعبدائعانظر:.لشافعيةعداالعلماهلجماهيرمذهبوهو

)3/الفروق547(،)4/عابدينابنحاشية252(،)6/الهداية547(،

)6/المعني125(،)2/الحكامتبصرة)187(،خليلمختصر143(،

الانصاف4(،)4/الفروع(،12)11/الكبيرالشرح5(،)3/الكافى7(،

بدائع13(،)4/العلماءحلية375(،)3/المحتاجنهاية12(،)11/

.(01)4النورانيةالقواعد(،18)4/الفوائد

122(.)2/الحكامتبصرة:انظر
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إذااليتيمعلىينفقهفيماالوصيقوليقبل:قالواانهم:ذلكومن

.)1(قولهيقبللمذلكمناكثرادعىفإذا،العرفيقتضيهماادعى

يكذبهلمإذاقولهيقبلإنما"قوله)2("القولقلنامنسائروهكذا

المودعيكذبولهذا،قولهيقبللمكذبهفان،الحالشاهد

فيهلكتالم!شاجرةالعيقأو)3(الوديعةنادعياإذاوالمستاجر،

يقبللم،ونحوهم)4(العياريننهبفيو،الهدمتحتأو،الحريق

فإناانتفاءهاعلمناإذافاما،()الاسبابهذهوجودتحققناإذاإلاقولهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

القديرفتح)932(،الضماناتمجمع87(،)2/للجصاصالقراناحكام

)1/الحكامتبصرة)275(،نجيملابنوالنظائرالاشباه362(،)7/

التنبيه538(،)6/الدسوقيحاشية578(،)8/والاكليلالتاج382(،

256(،)3/الكافي)256(،المقنع)135(،الصلاحابنفتاوى)301(،

586(،)4/النهىاوليمعونة704(،)2/الاقناع347(،)1/المحرر

)362(.الراغبهداية

"يقبل".:"ب"في

)325(،للجرجانيالتعريفاتقصدا.الغيرعندتركتامانة:الوديعة

)248(.الفقهاءنيسو)29(،لمصنفكوالحدود

الصحاحمختار44(،)0المنيرالمصباح.والحركةالتطوافكثيرهو:العيار

ولايرعهالاوهواهانفسهيخليالذيالرجالمنالعيار:وقيل)464(.

)044(.المنير.ـالمصباحيزجرها

روضة)107(،الوجيز1(،ه9)9/"الام"معالمزنيمختصرانظر:

)3/الكافي26(،ه)9/المغني938(،)3/المنثور703(،)ه/الطالبين

منتهىشرحه(،90)5/النهىأوليمعونة12(،)3/الاقناع487(،

الزينيةالفوائد165(،)4/النهىاوليمطالب302(،)2/لارادات

.)401(
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القولأنعلىالادلةأقوىمنوهذا.قولهميقبلولا،بكذبهمنجزم

بكذبلعلمنا؛الزمانمنمضىلماوالكسوةالنفقةفيالزوجقول

قولقبولالاصلكونمثلمعهاالاصلوكونالانكار،فيالزوجة

الظاهر.يكذبهمحيثإلا،الامناء

وأالبائععندكان)1(هل:العيبتداعيفيقالواأنهم:ذلكومن

فان.)2(صدقهعلىالحاليدلمنقولالقولأن؟المشتريعندحدث

قولالقولأنأظهرهما:،قولانففيهاصدقهماالحال)3(احتملت

ولزومه،تمامهبعدالعقدفسخيسوغمايدعيالمشتريلان)4(؛البائع

.ينكرهوالبائع

تشبهلاالتيالدعوىسماعمنعواوأصحابهمالكاأن:ذلكومن

والقرائنالاماراتإلىنظرا؛()عليهالمدعىلهايحلفواولم،الصدق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

":"تكون"."ب"و"جىفي

)4/الفروع144(،)3/الطالبينروضة462(،)3/التهذيبانظر:

المحرر227(،)3/القناعكشاف05(،)،2/الاراداتمنتهىشرح113(،

التفريع5401(،)2/المعونة123(،)3/النهىوليمطالب327(،)1/

82(.)5/الذخيرة)035(،عبدالبرلابنالكافي(،173)2/

."احتمل":هـ""وجى""و"ب"وفي

)7/البناية378(،)6/القديرفتح937(،)1/القضاةروضةانظر:

الذخيرة)035(،الكافي(،173)2/التفريع(،5401)2/المعونة(،167

)3/التهذيب(،)422الوجيز،(39)9/المزنيمختصر،82()5/

رجبابنقواعد113(،)4/الفروع144(،)3/الطالبينروضة462(،

113(.)4/الفروعتصحبح327(،)1/المحرر(،154)3/

"ب".منساقطة"عليه"
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.(1)هرةلظاا

ناللرجلجوزواالفقهاء،منوغيرهمأصحابناأن:ذلكومن

ىرإذا،باليمينلشهادتهمؤكدا)2(بالزناعليهافيشهد،امراتهيلاعن

إلىنظراعندها؛منويخرجإليهايدخلبالفجوريعرفرجلا

.)3(الظاهرةوالقرائنالأمارات

الزوجينتداعيفييقولونالفقهاءجمهورأن:ذلكومن

علىالحاليدلمنقولالقولأن:والدكانالبيتلمتاع)4(والصانعين

بل،الحسيةباليدعبرةلاأنه:المسالةهذهفيوالصحيح(.)صدقه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاحكامفصول)903(،الاحكامقوانين176(،)5/المدونة:انظر

)4/السالكبلغة672(،)8/المجتهدبداية81(،)4/الفروق)212(،

الحكامتنبيه01(،0)6/الخرشي556(،)8/الجليلمنج212(،

)9/والتحصيلالبيان45(،1/)1الذخيرة255(،)5/المنتقى)225(،

.(5821)3/المعونة،(4)78الكافي،(288

."توكيدا":هـ""و"ب"و""بفي

037(،)26/الانصاف936(،)26/الكبيرالشرح)992(،المقنع:انظر

)6/الفروع684(،)5/المقنعشرحفيالممتع801(،)6/القناعكشاف

أوليمعونة354(،)3/الاراداتمنتهىشرح88(،)9/المبدع87(،

125(.)2/الحكامتبصرة156(،1/)1المغني4(،17)8/النهى

المعادزاد:الصانعينتداعيفيوانظر"ب".فيبياضمكانها"والصانعين"

منتهىشرح951(،)6/الفروع335(،)14/المغني147(،)3/

386(.)6/القناعكشاف056(،)3/الارادات

وان،خلافبلالهفهوبينةلاحدهماوكانتالبيتمتاعالزوجانتداعىلو

منهما-واحدبكلاختصىماأنإلىالحنفيةفذهببينةمنهمالواحديكنلم
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غيرهلعمامةالخاطفيد)1(لاعتبرنااعتبرناهاولو.كعدمهاوجودها

هذهبأننقطعونحن،الرأسحاسر)2(خلفهوآخرعمامةرأسهوعلى

لها.اعتبارفلا،عادية)3(ظالمةيد

)4(المرتهنقولالقوليجعل-،اللهرحمه-مالكاأن:ذلكومن

فيالراجحهووقوله()6(.)الرهنقيمةعنيزدلمما،الدينقدرفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المالكيةأما.منهماللباقيالموتوفيالحياةفيفللرجللهماصلحومالهفهو

أما.للزوجفهولهماصلحومالهفهومنهماواحدبكلختصمانإلىفذهبوا

ماأنإلىفذهبواالحنابلةأما.فيهماجميعبينهمايقسمأنإلىفذهبواالشافعية

فهومنهمالكليكونأنصلحوماللمرأةللنساءيصلحوماللرجلللرجاليصلح

انظر.الجميعتعالىاللهرحمالشافعيكمذهبالظاهريةومذهب.نصفينبينهما

المدونة803(،)2/الصنائعبدائع125(،)5/المبسوط:فيذلكتفاصيل

،(913)5/الام(،148)3/الفروق)213(،الاحكامقوانين266(،)2/

366(،)8/الطالبينروضة934(،)8/التهذيب213(،)8/العلماءحلية

)3/المعادزاد،81(34/)الفتاوى،333(/41)المغني،(022)2/المحرر

153(،1/)0المبدع518(،)6/الفروع17(؟)1/الفوائدبدائع147(،

.(423)9/المحلى،(901)3/رجبابنقواعد

".الخاطفيدبهلاعتبرنا":"جس"وفي،"الخاطفبهلاعتبرنا":"ب"وفي

."حوله":جى""وفي

".ظالمةيده"بأن:"جس"و"ب"في

)026(.الصحاجمختار.الرهنيأخذالذيالمرتهن

)015(.التعريفات.منهأخذهيمكنبحقالشيءحبس:الشرعفيالرهن

الحدود)928(،الفقهاءأنيس)247(،المطلع)376(،التوقيف:وانظر

4(.90)2/عرفةابنحدود)118(،لمصنفك

،(2011/)2الاستذكار،323()5/المدونة،)732(الموطأ:انظر
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والشهود،الكتابمنبدلاالرهنجعلسبحانهاللهلان)1(؛الدليل

يكنلمالراهنقولالقولكانفلووالا،الحقبقدر)2(ناطقفكأنه

الحالفدلالةوالشاهد،)3(الكتابمنبدلاجعلولا،وثيقةالرهن

الحالوشاهديقاربها،ماأوقيمتهعلى)4(يرهنهإنماأنهعلىتدل

،ونحوهدرهمعلىالدارهذهعندهرهنت:قالإذاالراهن()يكذب

قوله.يسمعفلا

علامةعليه)7(كانتإذاالركاز)6(:فيقالواأنهم:ذلكومن

.ركاز)9(فهوالكفارعلامةعليه)8(كانتوإن،لقطةفهوالمسلمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

،(533)نينلقواا،(914)لتلقينا،(2/462)لتفريعا،(5/062)المنتقى

لابنالقرانحكام388(،)3/القرطبيتفسير88(،)2/لحكام1تبصرة

03(،)5/لجليلمواهب584(،)6/والاكليلالتاج345(،)1/العربي

261(.)5/خليلعلىالخرشي

478(،)4/الكبرىالفتاوى(،)133الاختيارات047(،)2/اللهفانإغاثة

)82(.الجليةالمختارات

.""الناطق:"ب"في

.""الكاتب:"ا"في

.""رهنه:""بوفي

.""مكذب:"ب"و""بوفي

الجاهلية.فيالمدفونالمالوشرغا:،الارضفيالشيءغرز:لغةالزكز

)601(.الفقهاءحلية)134(،المطلع)372(،التوقيف:انظر

"كان"."أ":في

"كان"."أ":وفي

الحكاممعين(،167)4/الفروقتهذيب122(،)2/لحكام1تبصرة:انظر

-،(401)2/المنتقى،6(1)2/[لام،(2411/)الاحكامقواعد،(1)66
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فيحرنتاذاضربهالهجاز،دابةاستاجرإذاأنه:ذلكومن

.مالكها)1(يستاذنلموان،السير

رادو،بلداقدماذا)2(،الخانفيايداعهالهيجوزأنه:ذلكومن

.ذلك)3(فيالمؤجريستاذنلموان،حاجتهفيالمضي

الدخولفىضيافهولاصحابهللدارالمستاجراذن:ذلكومن

.)4(الاجارةعقديتضمنهملموإن،والمبيت

وإن،اتسخإذامعينةمدةاستاجرهالذيالثوبغسل:ذلكومن

.ذلك)6(فيالمؤجر(يستاذن)لم

لموإنثمنها،قبضملكسلعةبيعفيغائباوكللو:ذلكومن

لفظا)7(.ذلكفيلهياذن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

شرح،(4/232)لمغنيا،(2/012)شيلخرا،(2/412)لمبسوطا

228(.)2/القناعكشاف426(،)1/الاراداتمنتهى

)1/الخرشي122(،)2/الحكامتبصرة)166(،الحكاممعينانظر:

)2/الموقعينإعلام604(،)3/الكافي115(،)8/المغني178(،

947(.)3/المقنعشرحفيالممتع38(،)4/القناعكشاف451(،

)184(.المنيرالمصباح.المسافرونينزلهماالخان

451(.)2/الموقعينإعلام38(،)4/القناعكشاف:انظر

الحكامتبصرة451(،)2/الموقعينإعلام)166(،الحكاممعينانظر:

647(.)3/النهىأوليمطالب548(،)3/القناعكشاف(،122)2/

.""يأذن:"ب"في

الموقعينإعلام123(،)2/الحكامتبصرة)166(،الحكاممعينانظر:

38(.)4/القناعكشاف451(،)2/

الجليل=منح451(،)2/الموقعينإعلام123(،)2/الحكامتبصرة:انظر
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،غيرهبشاةموتارأىلو-:)1(نازعمنفيهنازعوإن-ذلكومن

ولا،محسناكانماليتهعليهليحفظ)2(بذبحهفبادر،الماكولحيوانهأو

فيالغيرإلىالاحسانبابسدفقدضمنهومن.محسنعلىسبيل

)3(.مالهحفط

وهدمفبادر،المؤجرةالداريقصدالسيلرأىلو:ذلكومن

يضمنولامحسنا،كانالداريهدمولاالسيلليخرجالحائط

)4(.الحائط

النار،علىوهدمهافبادرالدار،فيالحريقوقعلو:ذلكومن

.()يضمنلمتسريلئلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

/6()374.

".منازعفيه"نازع"ب":في

"فذبحه"."ب":في

المحتاجتحفة)202(،الحكاممعين451(،)2/الموقعينإعلامانظر:

92(،)7/خليلعلىالخرشي126(،)6/المحتاجنهاية911(،)7/

النهىاوليمطالب432(،)5/الجليلمواهب561(،)7/والاكليلالتاج

شرح73(،)2/رجبابنقواعد802(،)4/القناعكشاف214(،)4/

.(174)16/الإنصاف375(،)2/الاراداتمنتهى

النهىأوليمطالب802(،)4/القناعكثاف452(،)2/الموقعينإعلام

/4(.)215

الفتاوىتنقيحفيالدريةالعقود)204(،نجيملابنوالنظائرالاشباهانظر:

النهىاوليمطالب214(،)4/البصائرعيونغمز155(،)2/الحامدية

452(.)2/الموقعينإعلام802(،)4/القناعكثاف215(،)4/
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علىوصالحهفبادر،الغائبغيرهماليقصدالعدورأىلو:ومنها

)1(.يضمنولممحسناكانبعضه

أحد،عندهوليسمنحورا،مشعرا)2(هدياوجدلو:ذلكومن

.منه)4(ياكل)3(أنلهجاز

أطرافه،منطرففي(الاكلة)فوقعت،غلامااستاجرلو:ومنها

)7(.لمالكه)6(يضمنهلم،فقطعهنفسهإلىسرىيقطعهلملوبحيث

نأفله:خشباأو،رجلدارفيطعام)8(صبرةاشترىلو:ومنها

لهيأذنلموان،ذلكيحولمنوالرجالالدوابمندارهيدخل

)9(.المالك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

452(.)2/الموقعينإعلامانطر:

.هديأنهبهفيعلمدممنهيسيلحتىالهديسنامطعن:الشرعفيالاشعار

)456(.القرانمفردات(،14)0الفقهاءأنيس)71(،الطلبةطلبة

.""در:أ""وفي

الموقعينإعلام123(،)2/الحكامتبصرة)166(،الحكاممعينانطر:

/2(.)452

العربلسان)123(،المحيطالقاموس.منهيأتكلالعضوفيدا(:1الاكلة

".يضمن"لم:"هـ"و"جى"22و"اوفي

174(،)12/الكبيرالحاوي"،الام"مع256()9/المزنيمختصرانطر:

452(.)2/الموقعينإعلام

)238(.المطلع.المجموعةالكومة:هيوغيرهالطعاممنالصبرة

الموقعين=إعلام123(،)2/الحكامتبصرة)166(،الحكاممعينانطر:
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علىفيهالعملجرىمما،المسائلهذهأضعافضعافو

بمثماهداكتفاء،الصريحالنطقمنزلةذلكونزل)2(،والعادة)1(العرف

.المقالصريحعنالحال

تبطلولادليلا،تكذبولا،حفاتردلاالشريعةأن:والمقصود

خبرفي)3(والتبينبالتثبتسبحانهاللهأمروقد،صحيحةامارة

علىيقومقدوالفاسقالكافرفان)4(.جملةبردهيامرولم،الفاسق

!قهالنبياستأجروقد،بهوالعملقبولهفيجب،الصدقشواهدخبره

إليهودفع،فامنه،قومهدينعلى(مشركا)دليلاالهجرةسفرفي

وظهرت،تبينمابعدالحقردلوالولالحاكميجوزفلا.)6(راحلته

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

/2(.)132

النفوساستقرتما:الاصطلاحفيوهوالراءوسكونالعينبضم:العرف

وانظر:)391(.التعريفات.بالقبولالطبائعوتلقتهالعقولبشهادةعليه

)617(.الكليات(،121)2/عابدينابنرسائل

الناساستمرماهو:الاصطلاحوفيبدء.بعدعوداالامرتشنيةهو:العود

)391(،التعريفات.اخرىبعدمرةإليهوعادواالعقولحكمعلىعليه

)617(.الكليات

"جى".منساقط"التبين"

بجهلؤقوئاتصيبوأنفتجئنوابلبافاسقصايمؤإنءامنوالذينجأيها>:تعالىقولهفي

.[6:لحجرات]ا!<ندمينفعلتوماعكفتضبحوأ

)1/سعدابنروايةفيبهمصرحاجاءكما.اريقطبناللهعبدواسمه

".يخرجاهولممسلمشرطعلى"صحيح:وقال8()3/والحاكم177(،

الفتح.مع271()7/)5093(ورقم517()4/)2263(رقمالبخاري
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هالناسمنأحد)1(لقولأمارته

)2(،ويظهرهالحقيبينلمااسم:الشرعفي"البينة"انوالمقصود

بينةفيبالنصثلاثةوتارةشهود)3(،أربعةتكونتارةوهي

ويمينوشاهدا،وامرأتينوشاهدا،)6(شاهدين()وتارة،)4(المفلس

نكولاوتكون)9(،واحدةوامرأةواحدا)8(،وشاهدا)7(،المدعي

شاهدوتكون)12(،أيمانأربعةأويمينا)11(،خمسينأو1(،ويمينا)

على"البينةغ!ي!:فقولهوغيرهاهذكرناهاالتيالصورفيالحال

)1

)2

)3

)6

)7

)8

)9

)01

)11

)12

."بقول":هـ""و"!"و"ب"وفي

الموقعينإعلام4662(،)6/المسيحدينبدللمنالصحيحالجوابانظر:

)2/والحكمالعلومجامع458(،)1/السعادةدارمفتاج131(،)1/

المستعذبالنطم)68(،الحكاممعين024(،)1/الحكامتبصرة235(،

.(291)2/العديدةالفواكه357(،)2/

طرقمنعشرالثالثالطريقفيذلكتفصيلوسيأتيالزناحدفيوذلك

الحكم.

عشر.الثانيالطريقفيمفصلاوسيأتي"الفلس".:"هـ"و"أ"وفي

."وتكون":هـ""و""بوأ""وفي

.الاموالفيرجلينكشهادة

"أ".منمثبتوشاهدا"المدعيويمينوشاهدا"وامرأتينقوله

الطريقفيالمؤلففصلهكماالحدودغيرفيصدقهالحاكمعرفإذا

الحكمهطرقمنالسادس

العلم.هلبعضرأيعلىوحدهاالقابلةكشهادة

والخامس.الرابعالطريقينفيمفصلاوسيأتي

تفصيله.وسيأتيالقسامةفي

.اللعانفي
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بطريقصدقهظهرفاذا،دعواهصحةيبينمايظهرأنعليهأي"المدعي

له.حكمالطرقمن

فصل

بالفراسةالحقوقيستخرجونوالولاة)1(الحكامحذاقيزلولم

إقرارا.ولاتخالفهاشهادةعليهايقدموالمظهرتفاذا،والامارات

)2(فرقهمبالشهودارتابإذاالحاكمبأنكلهمالفقهاءصرحوقد

عليه،واجبوذلكتحملوها؟ينو؟الشهادةتحملواكيف:وسألهم

سألبالدعوىارتابإذاوكذلك.الحكمفيوجار،أثمعنهعدلمتى

يقتضيهل)3(:الحالفيونظر،كانينو،الحقسببعنالمدعي

والمدعى)4(كالأمينقولهالقولبمنارتابإذاوكذلكذلك؟صحة

علىتدلالتيالقرائنعنويسأل،الحاليستكشفأنعليهوجبعليه

لحال.صورة

وعرفإلا،ملكةفيهلهوصار،بذلكاعتنىوالأوحاكموقل

)1(

)2(

)3(

)4(

)126(.المنيرالمصباح)253(،اللغةمقاييسمعجمالحكاممهرة:أي

الاشباه87(،)16/المبسوط194(،)4/شيبةأبيابنمصنفانظر:

حاشية268(،)6/المدونة364(،)2/الحمويشرحمعوالنظائر

)7/الأم)921(،الحكامتبصرة(،991)7/الخرشي29(،)6/الدسوقي

)14/المغني504(،)4/المحتاجمغني267(،)8/المحتاجنهاية49(،

الفتاوى563(،)5/الكبرىالفتاوى488(،)28/الكبيرالشرح07(،

513(.)6/النهىاوليمطالب488(،)28/الانصاف353(،)15/

"أ".منساقطة"هل"

"ب".فيوبياض،"هـ"و"!"منساقط"كالامين"
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أهلها.إلىالحقوقوصلو،المبطلمنالمحق

عندهفشكرتامرأةأتته-،عنهاللهرضي-الخطاببنعمرفهذا

،الصباححتىالليليقومالدنيا،أهلخيرمنهو:وقالتزوجها

خيرااللهجزاك":فقالالحياء،أدركهاثم،يمسيحتىالنهارويصوم

المؤمنين،أميريا:سوربنكعبقالولتفلما.الثناء"أحسنتفقد

زوجها.:قال؟اشتكتوما:فقال،الشكوىفيإليكبلغتلقد

شاهد؟نتوأقضي:قال،بينهمااقض:لكعبفقال.بهماعلي:قال

:يقولتعالىاللهإن:قاللهأفطنلمماإلىفطنتقدإنك:قال

،أيامثلاثةصم3[:النساء1(وريعوثنثبثنيلنسامنلكمطاليمافانكوا>

عمر:فقال،ليلةعندهاوبت،ليالثلاثوقميوما،عندهافطرو

لهيقعفكان)2(البصرةلاهلقاضيافبعثه"الاولمنإلي)1(أعجبهذا"

فراستهفيشريحوكذلك.عجيبةأمورالفراسةمنالحكومةفي

وقطتممه.

رجلا-تخاصم-امرأةوجاءتهشريحاشهدت:الشعبيقال

إلا)3(البائسةهذهظنما،أميةبايا:فقلت.وبكتعينيهافارسلت

عشاءأباهمجاءوايوسفإخوةإن،شعبييا:فقال.مظلومة

)1(

)2(

)3(

."!"منساقط""إليئ

فيووكيع63(،)7/الطبقاتفيسعدبن1و914(،)7/لرزاق1عبدرو[ه

)3/الاستيعابفيالبرعبدبن1بنحوهورواه275(.)1/القضاةاخبار

286(.)3/الاستيعابمشهور"ا.هـ.عجيب"خبر:وقال288(

.""بمنساقط""البائسة
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يبكون)1(.

إحداهناما:إياسفقال،نسوةأربعمعاويةبنإياسإلىوتقدم

فنظروا.بكروالأخرى،ثيبوالأخرى،مرضعوالاخرى،فحامل

الحامل:أما:فقال؟عرفتوكيف:قالوا.قالكماالامرفوجدوا

ماو،حاملانهافعلمتبطنها،عنثوبهاوترفعتكلمنيفكانت

الثيب:ماو،مرضعأنهافعلمتثدييها.تضربفكانت:المرضع

البكر:وأماثيب)2(،انهافعلمتعينيفيوعينهاتكلمنيفكانت

.بكر)3(أنهافعلمت،الارضفيوعينهاتكلمنيفكانت

بناء)6(منرجلارجلاستوح(:روح)عن)4(المدائنيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

رواه16[.:]يوسف!<يبهونعشاأباهموجاءو>:تعالىقولهفيكما

46(.)23/دمشقتاريخفيعساكروابن313(،)4/الحليةفينعيمبو

44(،0)12/الكمالتهذيب4(،0)3/الجوزيلابنالصفوةصفة:وانظر

.(132)1/الاخبارعيون)63(،الاذكياء

"هـ".منساقطثيب""انهاقولهإلى"الثيبما"وقوله

)1/القضاةأخباروانظر:13(.)01/دمشقتاريخفيعساكرابنرواه

وفيات118(،)13/والنهايةالبداية041(،)3/الكمالتهذيب371(،

.(1/132)الاعيان

رحمههـ-224سنةتوفي.الأخباريالمدائنيادلهعبدبنمحمدبنعليهو

04(.0)01/النبلاءاعلامسير54(،)12/بغدادتاريخ-.تعالىالله

مشهورثقة،البصريالقيسيالعلاءبنعبادةبنروجالقيسيالحسنابو

انظر:-.تعالىاللهرحمههـ-502سنةتوفي.البصرةاهلعلماءمنحافط

87(.)3/الاعتدالميزان217(،)7/سعدابنطبقات

"أفناء".426(:)3/التهذيبفيوالمزي28(،)01/عساكرابنعند
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لهفقال.فاخبرهاياسافاتى،فجحدهفطلبهرجعثممالا،الناس

بعدإليعدثم،أتيتنيأنكتعلمهولا،أمركفاكتمانصرف:إياس

نأوأريدكثير،مالحضرقد:فقال،المودعإياسفدعا.يومين

موضعالهفأعد:قال.نعم:قال؟منزلكأفحصين،إليكأسلمه

فاطلبصاحبكإلىانطلقلهفقال،إياسالىالرجلوعاد.وحمالين

)1(.القاضيأخبرإني:لهفقلجحدكوان،فذاكأعطاكفإن.المال

إليه،وشكوت،القاضيأتيتوالا،مالي:فقالصاحبهالرجلفأتى

قد:فقال،إياسإلىالرجلفرجع.مالهإليهفدفع.بأمريخبرتهو

وانتهره،فزبره)3()2(،لموعدهإياسإلىالامينوجاء.المالأعطاني

)4(.خائنياتقربنيلا:وقال

رجلبواسطالقضاءتقلد-:اللهرحمه-()هارونبنيزيدوقال

دينار.ألففيهأنوذكر،مختوماكيساشهودهبعضرجلفأودع،ثقة

الدنانير،خذوأسفلهمنالكيسالشاهدفتقالرجلغيبةطالتفلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".خبرتهوإليه"وشكوت:زيادة"ب"وفي

."لوعده":هـ""و"ب"و"أ"وفي

.(2)67الصحاحمختار.لانتهار"وا"الزجر:الزبر

)1/القضاةخباروانظر:28(.)01/دمشقتاريخفيعساكرابنرواه

38(،)1/المستطرف426(،)3/الكمالتهذيب)64(،الاذكياء371(،

.(124)13/والنهايةالبداية

هـ-602سنةتوفي.لواسطيالسلميخالدأخوزاذيبنهارونبنيزيدهو

النبلاءأعلامسير261(،)32/الكمالتهذيبانظر:-.تعالىاللهرحمه

/9(.)358
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فطلب،صاحبهوجاء.كانتكماالخياطةوأعاد،دراهممكانهاوجعل

الحالوشاهدفتحهفلمايتغير،لمبختمهالكيسإليهفدفع،وديعته

دراهم،إليدفعت)1(والذي،دنانيرأودعتكإني:وقال،إليهرجع

بإحضارفأمر،القاضيعليهفاستعدىبخاتمككيسكهو:فقال

هذاأودعككممنذ:القاضيلهقاليديهبينصارافلما،المودع

الدراهمتلكالقاضيفأخذ،سنةعشرةخمسمنذ:فقال؟الكيس

)3(بدفعفأمره،وثلاثسنتينمنضرب)2(قدمافيهافإذا،سكتهاوقرأ

.)4(عليهونادىوأسقطه،إليهالدنانير

فسأله،إياسإلىفرفعه،فجحدهمالا،()لغيرهرجلواستودع

البرية،فيمكانفي:فقال؟إليه)6(دفعتهأين:للمدعيفقال،فأنكر

دفنتفلعلكإليهااذهب:قال،شجرة:قال،هناككانوما:فقال

وقال،فمضى،الشجرةرأيتإذافتذكر،ونسيتعندهاالمال

ساعةإليهوينظريقضيواياس،صاحبكيرجعحتىاجلس:للخصم

:قال؟الشجرةمكانبلغصاحبكأترى،هذايا:لهقالثم.ساعةبعد

فأمر،اللهأقالك:قال،أقلني:قال،خائنإنك،اللهعدويا:قال،لا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

".لتي1":"و"جىوفي

"."ا":"ضربتفي

".يدفع"أن:"ب"وفي

)1/القضاةاخباروانظر:92(.)01/دمشقتاريخفيعساكرابنهرو

425(.)3/الكمالتهذيب)65(،الأذكياء342(،

".غيره"الصوابولعل"،لغيره"فكذا

"دفعت".:"أ"عداالنسخباقيفي
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فخذمعهاذهب:إياسلهفقال،الرجلجاءحتىبهيحتفظمن

حقك)1(.

أنهرجلعندهادعى:القضاةمنلغيره)2(القضيةهذهنظيروجرى

؟إياهسلمتهأين:القاضيلهفقالفأنكر،وديعةمالالهغريماسلم

أخلفهبمصحفمنه)3(فجئنياذهب:قال.البلدعنناءبمسجد:قال

بلغأتراه:لهقالثم)4(،الغريمالقاضيواعتقل،فمضى،عليه

.()بالمالفألزمه.لا:قالالمسجد؟

وكانوا،العجابالعجبذلكفيله)6(خازمأبوالقاضيوكان

)7(.يفعلهفيماالحقيظهرثم،عليهينكرون

فتقدمخازمأبيالقاضيمجلسفيكنتأحمد)8(:بنمكرمقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

نظر:و28(.)01/دمشقتاريخفيعساكرابنرواه"مالك"."ب":في

نثر424(،)3/الكمالتهذيب)66(،الأذكياء342(،)1/القضاةأخبار

.(124)13/والنهايةالمداية(،801)4/للابيالدر

"."القصة:"ب"في

"ب".منساقطة"منه"

"ب".منساقط"الغريمالقاضي"واعتقل

.()66الاذكياء:انظر

بالخاء-خازمأبوالقاضيالحنفيالسكونيالعزيزعبدبنالحميدعبدهو

المنتظم)012(،التراجمتاج:انظرهـ.292سانةاللهرحمهتوفي-المعجمة

953(.)13/الانبلاءعلامسير38(،)13/

"فعله"."ب":في

=)34/دمشقتاريخ:انظر.بكربنمكزم:غيرهوعندهكذا،احمدبنمكرم
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دينا)1(،دينارألفعليهالشيخفادعى،حدبغلامومعهشيخرجل

:قالتشاء؟ما:للشيخالقاضيفقال.نعم:قال؟تقولما:فقال

أرجىفهويحبسهأنالقاضيرأىإن:الشيخفقاللا،:قال،حبسه

حتىتلازما:قالثم.ساعةفيهماخازمأبوفتفرس.ماليلحصول

:فقال؟حبسهأخرتلم:لهفقلتاخر،مجلسفيأمركمافيأنظر

المحقوجهالخصوموجوهفيالاحوالكثرفيأعرفإني،ويحك

ليوقعوقد،تخطىتكادلا)2(دربةبذلكليصارتوقد،المبطلمن

ماامرهمامنليينكشفولعله)3(كذبهعينبالاقرارهذاسماحةأن

وقلة،المناكرةفيتغاضبهما)4(قلةرأيتأما،بصيرةعلىمعهأكون

عادةجرتوما؟المالعظممعطباعهماوسكوناختلافهما،

الصدرمنشرحعجلا،طوعاهذامثليقرحتىالتورعبفرطالاحداث

الاذناتىإذنتحدثكذلكنحن(فبينما):قال،المالهذاعلى

أصلج:قالدخلفلما،لهفأذنالتجار،لبعضالقاضيعلىيستأذن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ذكروقد54(.0)13/النبلاءاعلاموسير66(،)11/بغدادوتاريخ84(،

.خازمابيعنروىقدالقاضياحمدبنمكرمان:اللهرحمهالخطيب

القاضيبكرابومكرمبنمحمدبناحمدبنمكرم63(.)11/بغدادتاريخ

222(،)13/دمشقتاريخ:انظرهـ.347سنةوتوفي.الخطيبوثقهالبزاز

517(.)15/النبلاءأعلاموسير

"ا".منساقطة"دينا"

"دراية"."جى":وفي

".ريبة"عن"هـ":وفي"،بلية"عن:ففيها"ا"اما"جى".فيكذا

.تعاصيهما"":"جى"وفي

.""بمن""بينما
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ماليمنبهيطفرمالكليتلفحدثليبولدبليتإني،القاضيالله

التزامإلىتضطرنيبحيلاحتالمنعتهفإذا.فلانعند)1(القيانفي

دينا)3(ديناربألفيطالبالقيانصاحباليومنصبوقد.عنه)2(الغرم

(أمه)معقعوفيحبسه)4(،لهليقرالقاضيإلىتقدمأنهوبلغنيحالا،

إلىبادرتبذلكسمعتفلما،عنهأقضيأنلىعيشناينكدفيما

رأيت؟كيف)6(:وقال،القاضيفتبسم،أمرهلهلأشرحالقاضي

والشيخ.بالغلامعلي:فقال،القاضيعلىاللهفضلمنهذا:فقلت

ابنهالرجلفاخذفاقرا،.الغلامووعط،الشيخخازمأبوفارهب

.وانصرفا)7(

فأحب،الحالمستوررجلببلدناكان)8(:السائبأبووقال

فيفراسلهوجهرا،سراعندهفزكيعنهفسأل،قولهقبولالقاضي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

الصحاجمختار.مغنيةغيرأوكانتمغنيةالامةوهي)قيعة(جمع:القيان

)521(.المنيرالمصباج)056(،

"المغرم"."ب":في

"أ".من"دينا"

"فيسجنه"."هـ":و"بر"وفي

"ب".منساقطةمه""

له"."وقال"هـ":و"بر"في

دمشقتاريخفيعساكروابن66(،)11/بغدادتاريخفيالخطيبرواه

054(.)13/السيرفيالذهبيوذكره84(.)34/

سعةتوفي.الشافعيالسائبأبوالهمذانيموسىبناللهعبيدبنعتبةهو

طبقات47(،)16/النبلاءأعلامسيرانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-035

316(.)12/بغدادتاريخ343(،)3/للسبكيالشافعية
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الرجل،وحضرالقاضيوجلس)1(،شهادةإقامةفيمجلسهحضوره

:فقال؟السببعنفسئل،القاضييقبلهلمالشهادةإقامةأرادفلما

علمتأينومن:لهفقيل،قولهقبوليسعنيفلم،مراءأنهليانكشف

عينيتقعحيثمنخطاهفأعديومكلفيإلييدخلكان:قالذلك؟

منخطاهفعددت،جاءاليومدعوتهفلما،مجلسيإلىالبابمنعليه

)2(متصنعأنهفعلمتنحوها،أوثلاثازادتقدهيفإذاالمكانذلك

)3(.أقبلهفلم

أجزناقد:فقال،القضاةبعضعندالفرزدقشهد:قتيبةابنوقال

أجازماواللهإنه:انصرفحينلهفقيلوزيدونا،فراسأبيشهادة

.)4(شهادتك

بنعمر:المتوسمينوشيخ،المتفرسينإمامفراسةولله

يحكموكان،فراسةلهتخطئتكنلمالذي-عنهاللهرضي-الخطاب

بالوحي.المويدةبالفراسةالامةبين

يوما-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرأتيسعد:بنالليثقال

أمرهعنعمرفسال،الطريقوجهعلىملقىقتيلاوجدوقد،أمردبفتى

)1(

)2(

)3(

)4(

."ةدلشهاا":"أ"وفي

."يتصنع":"أ"فيو

)68(.الاذكياءفيبسندهالجوزيابنرواه

وأبو333(،)1/القضاةخبارفيوكيعورواه137(.)1/الاخبارعيون

الاذكياءفيالجوزيابنوذكره204(.)21/الاغانيفيالاصفهانيالفرج

.)96(
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أظفرنياللهم:فقال،عليهذلكفشق،خبرعلىلهيقففلمواجتهد،

بموضعملقىمولودصبيوجدالحولرأسعلىكانإذاحتى،بقاتله

فدفع،تعالىاللهشاءإنالقتيلبدمظفرت:فقال،عمربهفأتي،القتيل

منوانظري،نفقتهمناوخذي،بشأنهقومي:وقال،امرأةإلىالصبي

فأعلمينيصدرهاإلىوتضمهتقبلهامرأةوجدتفإذامنك)1(،يأخذه

سيدتيإن:للمرأةفقالت،جاريةجاءتالصبيشبفلمابمكانهاه

بهاذهبي،نعم:قالت،إليكوتردهلتراهبالصبيلتبعثيإليكبعثتني

علىدحلتحتىمعها،والمرأةبالصبيفذهبت.معكناوإليها،

منشيخابنةهيفإذاإليها)2(،وضمتهفقبلتهأخذتهفلماسيدتها،

علىفاشتمل،فاخبرتهعمرفاتت،ع!ي!اللهرسولأصحابمنالانصار

،دارهبابعلىمتكئاأباهافوجد،المرأةمنزلإلىأقبلثم،سيفه

أميرياخيرااللهجزاها:قال؟فلانةابنتكفعلتما،فلانيا:فقال

حسنمعأبيها)3(،وحقاللهبحقالناسأعرفمنهي،المؤمنين

أدخلأنأحببتقد:عمرفقالبدينها.والقياموصيامها،صلاتها

ودخلأبوها،فدخل،عليهوأحثها،الخيرفيرغبةفأزيدهاإليها،

البيت،فيوالمرأةهووبقي،فخرجعندهامنعمر)4(فأمر.معهعمر

عنقك،ضربتوالا(،اصدقيني):وقال،السيفعنعمرفكشف

)1(

)2(

)3(

)4(

"ب".منساقطمنك"ياخذهمن"وانظري

"ب".منساقطإليها""وضمتهقولهإلىمعك"نا"وقوله

ابيها".بحقالناسعرفمن"هي"أ":في

"ا".منمثبتة"عمر"

"لتصدقيني"."أ":في
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عجوزاإن:لاصدقنفوالله،رسلكعلى:فقالت.يكذبلاوكان

بهتقومكمامريمنتقوموكانتما،فأتخذهاعليتدخلكانت

إنهاثمحين)1(،لذلكفمضى،البنتبمنزلةلهاوكنت.الوالدة

أتخوفموضعفيابنةوليسفر،ليعرضقدإنه،بنيةيا:قالت

منأرجعحتىإليكأضمهاأنأحببتوقد،تضيعأنفيهعليها

تتنيو،الجاريةكهيئةفهيأتهأمرد،شابلهاابنإلىفعمدت،سفري

الجارية،منالجاريةترىمامنييرىفكان،جاريةأنهشكلا،به

وخالطني،علانيحتىشعرتفما،نائمةناويومااغتفلنيحتى

فألقيبهأمرتثم،فقتلتهجنبيإلىكانت)3(شفرةإلى)2(يديفمددت

)4(
فيألقيتهوضعتهفلما،الصبيهذاعلىمنهفاشتملت،رايتحيث

ثم،صدقت:قال.علمتكماعلىخبرهماواللهفهذا،أبيهموضع

ثم،ابنتكالابنةنعملابيها:وقال.وخرجلهاودعا(،أوصاها)

.)6(
.نصرف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حينا".كذلكتزل"ولم:"ب"وفي

"جى".منساقطإلى""يدي

مختار)317(،لمنير1المصباج.العريضالسكينوهيالمدية:الشفرة

)341(.الصحاج

"ا"،منساقطة"رأيت"

"أرضاها".:"ج!و"ب"في

معضل،بلانقطاعوفيه،غريباثر"هذا-:تعالىاللهرحمه-كثيرابنقال

الصوابمحض:وانظر456(.)2/الفاروقمشد"ا.هـ.كثيرةفوائدوفيه

)85(.عمرمناقب378(،)1/الخطاببنعمرالمؤمنيناميرفضائلفي
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:فقالرجلا)1(،رأىإذجالسعمربينما:عمرابنعننافعوقال

ادعوه،)2(الكهانةفيينظركانقدالرجلهذايكنلمانرأيذالست"

:قالشيئا؟الكهانةفي)3(وتقولتنظركنتهل:فقال،فدعوه،لي

.)4(

.لعم"

قالالخطاببنعمرأنسعيد:بنيحيىعنمالكوقال

.شهابابن:قالمن؟ابن:قال.جمرة:قال؟اسمكما":()لرجل

بحرة:قال؟مسكنكأين:قال.الحرقةمن:قالممن؟:قال

فقدأهلكأدرك:عمرفقال.لظىبذات:قالبايها؟:قالالنار)6(.

.قالكمافكان.)7(احترقوا"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

806(،)3/الحاكميةروفيبهمصرحاجاءكما،قارببنسوادوهو

وقال،الحاكمعنهسكت)932(.رقم263()1/معجمهفييعلىوأبي

ابنقالوكذا".منقطع"الإسناد906(:)3/المستدركتلخيصفيالذهبي

طرقه:ذكرلماحجرابنالحافطوقال956(.)3/والنهايةالبدايةفيكثير

سبلوانطر:217(.)7/الفتجبعضا"ا.هـ.بعضهايقويالطرق"وهذه

702(.)2/لرشادوالهدى

معرفةويدعي،الزمانمستقبلفيالكائناتعنالخبريتعاطىالذيهو:الكاهن

)2/المجيدفتح:وانطر.2(41)4/والاثرالحديثغريبفيالتهايةهالاسرار

.363(/)13العربلسان،(04)9الحميدالعزيزتيسير،(294

."ب"منساقط"وتقول"قوله

الرجل.اسمفيهيذكرولم)3866(،رقم215()7/البخاريرواه

شرح263(،)1/الإصابة.مخضرمالجهنيضرامبنشهاببنجمرةوهو

382(.)4/الموطأعلىالزرقاني

287(.)2/البلدانمعجم.سليملبنيحرةوهيالمدينةقرب

=)1/الجامعفيوهبابنرواهمالكطريقومن739(،)2/مالكرواه
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لو،اللهرسولإ)يا:قالانهالامةعنبهاتفردالتيفراستهومن

إبزهضمقاممنواعذوأ>:فنزلت؟مصلىإبراهيممقاممناتخذ

ننساءكأمرتلواللهرسول"يا:وقال125["ه]البقرة:(مصلى

نساؤهلمجيداللهرسولعلىواجتمع."الحجابايةفنزلت؟يحتجبن

ضراأزواحايتدله-أنطلقكنإنرله،دمئ>:عمرلهنفقال،ة.االمحى لعير.)1(.

")2(.كذلكزبه5[:]التحريم(منكن

)1(

)2(

ونزل،بقتلهمفاشار،بدريومالاسرىفي!يماللهرسولوشاوره

)1276(.رقم004()1/المدينةتاريخفيشبةوابن)78(،رقم135(

)4/الزرقانيشرح:انظر.عمريدركلمسعيدبنيحى،منقطعواسناده

عنرجلعنمعمرعن)86491(رقم43()11/الرزاقعبدورواه382(.

فيالرجلحجرابنالحافظوسمى.فذكره..أتىرجلاأنالمسيبابن

رحمه-القيمابنونصر263(.)1/الاصابة.الزهري:الرزاقعبدرواية

تهذيبانظر:.عنهاللهرضيعمرمنالمسيبسعيدبنسماع-تعالىالله

نصب224(،)2/المعادوزاد،العونمع357()13/و(162)9/السنن

بنموسىطريقمنفوائدهفيبشرانبنالقاسمأبوووصله36(.)3/الراية

الاصابةانظر:-.فذكره-لرجلعمرقال:قالعمرابنعننافععنعقبة

طرقالهحجرابنالحافطوذكر382(،)4/الزرقانيوشرح263(،)1/

.263(/1)اإصابةا.اخرى

.""من:"أ"في

حديثمن18()8/)4483(ورقم601()1/)204(رقمالبخاريرواه

176()15/عمرابنحديثمنمختصرامسلمهورو.عنهاللهرضينس

فيعمرموافقات-تعالىاللهرحمه-السيوطينظموقد)9923(.رقم

الحاويضمنمطبوعةعمر"،موافقاتفيالثمر"قطفسماها:لهقصيدة

.(131)2/للفتاوى
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المتوسمين،)2(فراسةعلىسبحانهاللهأثنىوقد)1(.بموافقتهالقران

.بالايات)3(المنتفعونهمأنهموأخبر

ثلاثة:الناس"أفرسي-:عنهاللهرضي-مسعودبناللهعبدقال

أندمىلانقتلوولكلىعائزقرت>:قالتحيث،موسىفيفرعونامرأة

قالحيث)4(،يوسفوصاحب9[ه:]القصصنتخذءولد!ا(أؤينفعنآ

]يوسف:(ولدصأشخذةأوينفعتأأنعسىمثولهأكري>:()لامرأته

جعلهحيثعنهما-،اللهرصعمر-فيالصوبزوأبر21[ه

.")6(بعدهالخليفة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

روايةفيكمانزلتالتيلايةو327(.)12/)1763(رقممسلمرواه

.67[:]الانفاللأرضن(فييتخن%حقله،أشرىيكونأنلنئماكان>:مسلم

".الفراسةأهل"على:"أ"وفي

.75[:]الحجر!<لاتتوكينلأيئزلكذفيإن>تعالىقولهفي

وتفسير91(،)3/الماورديتفسير.رويجببنقطفيرواسمهمصر،عزيز

.(891)4/المسيرزاد(،)591الجلالين

تفسير91(،)3/الماورديتفسير.رعاييلبنتراعيل:وقيلزليخا،

.(891)4/المسيرزاد(،)591الجلالين

173(،)7/التفسيرفيجريروابن702(،)3/الطبقاتفيسعدابنرواه

رقم)371(مسندهفيالجعدبنو2118(،)7/التفسيرفيحاتمأبيوابن

عساكروابن)702(،الاعتقادفيوالبيهقي09(،)3/والحاكم)2555(،

مسعودبناللهعبدبنعبيدةأبيعنباسانيدهم255()44/دمشقتاريخفي

لقدمسعودابنعنالله"فرضي:الحاكمقال.عنهاللهرضيمسعودابنعن

الذهبي:وقال"ا.هـ.الصحيحالاسنادبهذابينهمالجمعفيأحسن

09(.)3/المستدركتلخيص."صحبح"
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يدخل:عثمانلهفقال-عنهاللهرضي-عثمانعلىرجلودخل

:فقال!و؟اللهرسولبعداوحي:فقال.عينيهفيوالزناأحدكمعلي

.)1(صادقةسةفراولكن،لا

ولامقتولأنهتفرسلما-عنهاللهرضي-أنه:الفراسةهذهومن

واخرقتالالمسلمينبينيجريلئلا،نفسهعنوالدفعالقتالعنامسكبد

.)3(المسلمينبينيقعقتالغير)2(منيقتلأنفأحب،هويقتلالامر

:وقال،ودعهلماالحسينفيعمرابنفراسة:ذلكومن

فراسةفكانت،العراقاهلكتبومعه")4(،قتيلمنالله"أستودعك

كتبهم.مناصدقعمرابن

وديعة،دينارمائةامرأةإلىدفعاقريشمنرجلينان:ذلكومن

فجاءحولا،فلبثا.صاحبهدونمناواحدإلىتدفعيهالاوقالا:

)1(

)2(

)3(

)4(

الحكامتبصرةانظر:الفقهاء.بعضذكرهوقد،طويلبحثبعداجدهلم

441(.)21/الرازيتفسير(،)168الحكاممعين136(،)2/

."دون":هـ""و!""و"ب"في

)785(،رقم485()1/الصحابةفضائلوفي67(،)1/أحمدرواهكما

المدينةتاريخفيشبهوابن)387(،رقم025()1/المختارةفيوالضياء

.المغيرةعنالملكعبدبنمحمدعنبأسانيدهم)2115(رقم246()2/

بنالملكعبدمحمدبننإلاثقاتورجالهاحمد"رواه:الهيثميقال

233(.)7/الزوائدمجمعلمغيرة"ا.هـ.منسماعالهاجدلممروان

)2/والاصابة)133(،عثمانالشهيدمقتلفيوالبيانالتمهيدوانظر:

317(.1/)0والنهايةالبداية945(،

فيعساكروابن(،161)7/والبيهقي356(،)1/الكبيرالتاريخفيالبخاري

.(292)3/النبلاءاعلامسير:وانظر.2(20و4/1102)دمشقتاريخ
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فأبت،.الدنانيرإليئفادفعيماتقدصاحبيإن:فقالأحدهما،

فلست،صاحبهدونمناواحدإلىتدفعيهالاليقلتماإنكما:وقالت

لبثتثم،إليهدفعتهاحتىوجيرانهابأهلهاعليهافثقل،إليكبدافعتها

نإ:فقالت.الدنانيرإليئادفعي:فقالالاخر،فجاءآخر،حولا

إلىفاختصما)1(.ليهفدفعتها،متقدأنكفزعمجاءنيصاحبك

إلىادفعنا:فقالتعليها.يقضيأنفأراد-عنهاللهرضي-عمر

بها،مكراقدأنهماعليفعرف-عنهاللهرضي-)2(طالبأبيبنعلي

بلى،:قال؟صاحبهدونمناواحدإلىتدفعيهالا:قلتماأليس:فقال

.إليكما)3(تدلمحعهحتىبصاحبكفجىفاذهب،عندهامالكإن:فقال

فصل

الطويل:حميدعنسلمةبنحمادذكرهما:الحاكمفراسةومن

صاحبهأحدهمااستودع،رجلانإليهاختصممعاويةبنإياسأن

فقال.وديعةعندهماليباددهاستحلفه:الوديعةصاحبفقال،وديعة

.(غيرها)ولا)4(وديعةعندهلكماباددهأستحلفهبل:معاويةبنإياس

وديعة"عندي"ماله:قالإذا)6(فانه،الفراسةأحسنمنوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."ختصموافا":هـ""و"أ"في

"هـا.و"جى"من"طالببي"بن

تبصرة)24(،الاذكياءوانظر:)10127(.رقم473()6/البيهقيرواه

)172(.الحكاممعين144(،)2/الحكام

."جى"منساقط"وديعةعندهلكماباللهاستحلفهبلمعاويةبنإياسفقال"قوله

421(.)3/الكمالتهذيب

"ان".:"ب"في
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مقدر،محذوفبفعل("ماله"فينصبر،الافراواحتمل،النفياحتمل

والمجروروالجار،موصولة"ما"يجعلاو،لهمانيعطاأو،ليإدفعاي

النفي.تعينغيرها"ولا":قالفاذا"ما"عنخبرووديعةصلتها)1(

رجلفييقولمعاويةبنإياسشهدت:سلمةبنحمادوقال

رهنته:الراهنوقال.بعشرةرهنته:المرتهنفقالرهنا،ارتهن

قالمافالقولالرهنإليهدفعأنهبينةللراهنكانإن:فقال،بخمسة

المرتهن،بيدوالرهن،إليهالرهنبدفعبينةلهيكنلموإن،الراهن

.)3(الرهنلجحده)2(شاءلولانه؛المرتهنقالمافالقول

)4(،الاقوالأحسنمنوهو،المسألةفيثالثقولوهذا:قلت

صدقه،علىدليل-للراهنبينةولايدهفيوهو-بالرهنإفرارهفان

رأسا.الرهنلجحدهمبطلاكانولو،محقنهو

ما،المرتهنقولالقوليجعلاناللهرحمهماوشيخنا)6(()ومالك

الرهن.قيمةعلىيزدلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"هـ".و"جى"و"ب"منساقط"صلتها"

"جحده"."هـ":و"!"و"ب"في

421(.)3/لكمالتهذيب

"انتهى"."!":في

المنتقى011(،)22/الاستذكار323(،)5/المدونة)732(،الموطأانظر:

القرطبيتفسير)335(،القوانين)941(،التلقين264(،)2/التفريع026(،)5/

.88()2/الحكامتبصرة،3(1/54)العربيلابنالقرانأحكام،388()3/

047(.)2/اللهفانإغاثة(،)133الاختيارات478(،)4/الكبرىالفتاوى
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يجعلون-اللهرحمهم-وأحمد)3()2(،حنيفةوأبو)1(،والشافعي

مطلقا.الراهنقولالقول

مافالقول،بينةعليهوليسبشيء،أقرمنأيضا:إياسوقال

قال)4(.

فاذا،صدقهعلىعلماقرارهلانالقضاء؛أحسنمنأيضاوهذا

إياها،قضيتهانيإلا،صدق:فقال،لهبينةولاألفا،عليهادعى

له،بينةولا،وديعةمورثهمنقبضأنهاقرإذاوكذلك،قولهفالقول

إليه.ردهاوادعى

بنإياسإلىرجلانجاء:البصريمرزوقبنإبراهيموقال

)1(

)2(

)3(

)4(

الوجيز،7(4/2)لتهذيبا،(9/801)المزنيمختصر،(122)3/لاما

روضة291(،)6/الكبيرالحاوي465(،)4/العلماءحلية168(،)1/

)4/المحتاجنهاية142(،)2/المحتاجمغني934(،)3/الطالبين

.(173)5/الباريفتح792(،

الفقهاءنوادر174(،)6/الصنائعبدائع013(،و86)21/المبسوط

للجصاصالقرآنأحكام471(،)5/الهنديةالفتاوى)281(،للجوهري

مختصر423(،)1/القضاةروضة)301(،الحكاممعين646(،)1/

703(.)4/العلماءاختلاف

الارشاد)137(،التذكرة)151(،الصغيرالجامع)71(،الخرقيمختصر

)6/المغني152(،)1/الهداية908(،)2/المسائلرووس)245(،

)211(،الساغببلغة227(،)4/لفروع162(،)2/الكافي525(،

كشاف118(،)2/النهىاوليمطالب118(،)2/داتالارمنتهىشرح

352(.)3/القناع

422(.)3/الكمالتهذيب
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والاخرىحمراء،إحداهما:قطيفتينفييختصمان،معاوية

)1(
ووصعتلاغتسل،الحوضدخلتأحدهما:فقال،خضراء

-.8)2(
دخلثمقطيفتي،تحتقطيفتهفوضعهذا،جاءلم،-

فتبعته،خرجتثمبها،فمضىقطيفتيخذو،قبليفخرج،فاغتسل

بمشط،ائتوني:قاللا.:قال؟بينةالك:فقال،قطيفتهانهافزعم

.)3(.ء
راسمنفخرجهذا،ورأسهذا،رأسدسرح،بمشطلمحاتي

فقضىاخضر،صوفالاخررأسومنأحمر،صوفاحدهما

للذيوبالخضراءالاحمر،الصوفراسهمنخرجللذيبالحمراء

.الاخضر)4(الصوفرأسهمنخرج

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

شهدتالعلاء)6(:أبرا(زيد)عن،سليمانبنمعتمروقال

اء"."ب":"صفرفي

"أ"و"ب":"و".في

"أ".منساقط"بمشط"فأتي

)3/الكمالتهذيبوانظر:388(.)1/القضاةأخبارفيوكيعرواه

.)423

"يزيد"."ب":في

إلىإسنادهساقبل،سندهفيعساكرابنيذكرهولم.ترجمةلهأجدلم

تاريخ:انظر-.العلاءأبازيدايذكرولمإياسافذكر-:قالسليمانبنمعتمر

وفي424(.)3/الكمالتهذيبفيالمزيذكرهوقد92(.)01/دمشق

العلاءأبوالعامريالشخيربناللهعبدبنيزيدفلعله"يزيد"،:"ب"النسخة

هـ111سنةتوفي.الجماعةلهوروى،حبانوابنالنسائيوثقه،البصري

)4/النبلاءأعلامسير175(،)32/الكمالتهذيبانظر:.اللهرحمه

.)394
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جاريةباعنيإنه:أحدهمافقال،رجلانإليهاختصممعاويةبنإياس

شبه:قال)2(؟الرعونةهذه)1(تكونأنعسىوما:إياسفقال،رعناء

نعم.:قالت؟ولدتمتىأتذكرين،جاريةيا:إياسفقال.الجنون

فانهاردها،:إياسفقال.هذه:قالت؟أطولرجليكفأي:قال

)3(-
مجنونه.

نأ)4(:مصعببناللهعبدعنئنيالمدالحسنابووقال

-()عدلهمرجالمع-معاويةبنإياسابنهعندشهدقرةبنمعاوية

تثبت،وائلةأبايا:عليهالمشهودفقال،درهمالافبأربعةرجلعلى

والشهود:أباهإياسفسأل.بألفينإلاأشهدتهممافوالله،أمريفي

الكتابكان،نعم:قالوافضل؟عليهاشهدواالتيالصحيفةفيأكان

أفكان:قال.أبيضالصحيفةوباقيوسطها،فيلطينة)6(وأولهافي

الافبأربعةشهادتكمفيذكركمأحيانا،يلقاكملهالمشهود

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"!".5"من"هذ

الصحاجمختار.الرعونةبينةرععاءوامراةوالاسترخاء،الحمق:الرعونة

القاموس0المسترخيالأحمقمنطقهفيالاهوج:والارعن)248(.

.)9154(

الاخبارعيونفيقتيبةوابن92(،)01/دمشقتاريخفيعساكرابنرواه

)13/والنهايةالبداية424(،)3/الكمالتهذيبوانطر:142(.)1/

.)125

اجدولم425(.)3/الكمالتهذيبفيكما،السلطيمصعببناللهعبد

ترجمة.له

"عذهم".936(:)1/القضاةأخبارفي

)1566(.القاموس.الكتابختم:الطينة
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اذكروا)2(:فيقوليلقانا،يزاللاكان،نعمقالوا:)1(؟درهم

له.المشهودودعا،فصرفهم،درهمالافباربعةفلانعلىشهادتكم

علىفأشهدتهم،مغفلينصالحينقوماتغفلت،اللهعدويا:فقال

أسفلها،فيبياضافيهاوتركتوسطها،فيطينتها)3(جعلتصحيفة

وكتبت،درهمألفاحقكفيهالذيالكتابقطعت)4(الطينةختموافلما

كنتثم،الكتابآخرفي()الطينةفصارتآلافأربعةالبياضفي

الستروسأله،بذلكفأقر،آلافأربعةأنهاوتذكرهم،فتلقنهمتلقاهم

.)7(عليهوستربألفينلهفحكم.)6(عليه

)8(-
عندكنا:البصريمرزو!بنإبراهيمعنحمادبننعيموقال

كما،الفراسةعنهنكتبوكنا،يستقضىأنقبل،معاويةبنإياس

مرتفعدكانعلىفجلس،رجلجاءإذ،الحديثالمحدثعننكتب

فاستقبلنزلإذكذلكهوفبينما،الطريقيترصدفجعلبالمربد)9(،

:إياسفقال،موضعهإلىرجعثم،وجههإلىفنظررجلا،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.ا""منساقط"درهم"

."اذكركم":"هـث!و("ب"في

.طيها[[":ب""و"ب"في

"الطية".:النسخباقيوفي،"لطينة":"ا"في

".الطية()وصارت:"أ"عدالنسخباقيقي

"أ".من"عليه"

)3/425(.الكمالتهذيب:وانظر936(.)1/القضاةخبارفيوكيعرواه

.""مسروق:"ب"قي

115(.)5/البلدانمعجم.البصرةفيالابلسوق
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حاجة.طالبرجل؟نقولما)2(:فقالوا،الرجلهذافيقولوا)1(

بعضناإليهفقامأعور،غلاملهأبق)4(قد)3(،صبيانمعلمهو:فقال

:قال؟صفتهوما:قالوا.آبقليغلام(هو):فقال،حاجتهعنفساله

أعلم:قال؟صنعتكوماقلنا:،ذاهبةعينيهوإحدىوكذا،كذا

فجعلجاء،رأيته:قالذلك؟علمتكيف:لاياسفقلنا.الصبيان

فجلسعليهيقدرشيءأرفعإلىفنظر،فيهيجلسموضغا)6(يطلب

اعتادفيمنفنظرت،الملوكقدرقدرهليسفاذاقدرهفيفنظرت،عليه

أنهفعلمت،المعلمينإلاأجدهمفلم،الملوكجلوسجلوسهفي

رأيتهإني:قال؟غلاملهأبقأنهعلمتكيففقلنا:،صبيانمعلم

أعور؟أنهعلمتكيف:قلنا.الناسوجوهفيينظر،الطريقيترصد

عينيه،إحدىذهبتقدرجلأفاستقبلنزلإذكذلكهوبينما:قال

بغلامه)7(.شبههأنهفعلمت

:فقال،رجلإلىمعاويةبنإياسنطر:مرة)8(بنالحارثوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

."تقولونما":"ب"في

"ب".منساقطة"ما"

".الصبيان"يعلم:"هـ"وفي،"الصبيان"معلم:"بر"و"ب"في

المنيرالمصباج.عملكذولاخوفغيرمنسيدهمنهربإذاالعبدابق

)116(.المحيطالقاموس)2(،

"ا".منساقط"هو"

"فطلب".:"بر"في

)3/الكمالتهذيبوانظر:32(.)01/دمشقتاريخفيعساكرابنرواه

126(.)13/لنهايةوالبداية426(،

=)8/بغدادتاريخ:انظر.اليماميالحنفيمرةابومجاعةبنمرةبنالحارث
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لهعبدايطلبوهو،معلموهو،واسطأهلمنوهو)1(،غريبهذا

ويلتفت،يمشيرأيته:فقال؟فسألوه.قال)2(كماالامرفوجدوا.ابق

منأنهفعلمتواسطتربةحمرةثوبهوعلىورأيته،غريبأنهفعلمت

،الرجالعلىيسلمولاعليهمفيسلمبالصبيانيمرورأيتهأهلها،

بذيمرواذا،إليهيلتفتلمهيئةبذيمرإذاورأيته،معلمأنهفعلمت

.ابقا)3(يطلبأنهفعلمت،تاملهأسمال

)4(

بنعمرعنمنصوربنالقاسمعنالرقيالعلاءبنهلالوقال

هذه:فقال،عليةمنقراءةفسمع،معاويةبنإياسمر(:بكير)

سمعت:فقالذلك؟عرفتكيف،فسئل،بغلامحاملامرأةقراءة

صوتا)8(وسمعتحاملأنهافعلمت)7(،يخالطه00تا)6( ولمسهاصو

فيهلكتا!ذلكلعدومر،غلامالحملأنفعلمت)9(، ..0وصحلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."اوهذ":%""في

."ذكركما":"ب"في

.(274)3/الكمالتهذيب:وانظر.31(/01)دمشقتاريخفيعساكرابنرواه

."عمرو":"%"وفي

بن"عمر32(:)01/دمشقتاريخفيعساكرابنعند"بكر"."ب":وفي

)172(:الفهرستوفي428(.)3/الكمالتهذيبفيوكذابكير"،

"ا.هـ.نسابةراويةاخبارياكانسهلبنالحسنصاحببكيربن"عمر

."بصوتها":!""وفي،"صوتها":""بفي

."مخالطة":"ب"في

.هـ""و"!"و""بمنساقط"صوتا"

في=خشونة:محركةوالضحل،بححفياحتداوبحكفرحصوتهصحل
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كمافكانالمراةتلكابنهذا:فقال،منهمصبيإلىفنظر،صبيان

اد)1(.

نإ:فقالالقضاء.علمني)2(:معاويةبنلاياسرجلوقال

)4(.العلممن)3(علمني:قلولكن،فهمالقضاءإنما،يعلملاالقضاء

ودالثد>:يقول-وتعالىسبحانه-اللهفان،المسالةسرهووهذا

و!نالحكمهثمألقؤمنخمفيهنفشتذلحرثفي!مانإذوسلئمن

97[-78:]الانبياءوعلمأ(حكماو?انيناسلثمنففهمتها!شهديت

.()بالعلموعمهما،القضيةبفهمسليمانفخص

المشهور:كتابهفيموسىابيقاضيهالىعمركتبوكذلك

.")6(اليكأدليفيماالفهم"والفهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1321(.المحيطالقاموس.يستقيمنغيرمنالصوتفيوانشقاقالصدر

)1/القضاءأخبارفيووكيع32(،)01/دمشقتاريخفيعساكرابنرواه

.(125)13/لنهايةووالبداية328(،)3/الكمالتهذيب:وانظر362(.

.."أ"منساقط"معاوية"بن

"أ".منمثبتة"من!

435(.)3/الكمالتهذيب:وانظر03(.1/)0عساكرابنرواه

304(.)1/لموقعينوإعلام341(،)6/للمؤلفالسننتهذيب:انظر

)32/دمشقتاريخفيعساكرابنطريقهومن602(،)4/الدارقطنيرواه

عنحميدأبيبناللهعبيدطريقمن)5(لنظائروالاشباهفيوالسيوطي07(،

"أما:الاشعريموسىأبيإلىلخطاببنعمركتب:قالالهذليالمليحبي

حميدبيبناللهوعبيد.بطولهالكتابإلخ"...محكمةفريضةالقضاءفانبعد

=قال،(1)487رقمالترجمة31(2)5/والتعديلالجرح:انظر.الحديثمتروك
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)5/الكبيرالتاريخ".المليحأبيعنذاهبه.الحديث"منكر:البخاري

07)1/القضاةأخبارفيووكيع702(،)4/الدارقطنيورواه693(،

294(،)1/والمتفقهالفقيهفيوالخطيب922(،)01/لبيهقيو283(،و

من72()32/دمشقتاريخفيعساكروابن،(442)2/الاحكامفيحزموابن

بنوسعيد."...عمركتابهذا":فقالكتاباأخرجأنهبردةأبيبنسعيدطريق

24(.1)8/والارواء443(،)2/حزملابنالاحكام.عمريدركلمبردةبي

)32/عساكروابن024(،)14/المعرفةفيالبيهقيرواهاأخرىطرقوله

)2/الاحكامفيحزموابن411(،)1/المدينةأخبارفيشبهبنو72(،

فيالبرعبدوابن)203(،"الشيخين"قسمالأنسابفيوالبلاذري446(،

قال،بالقبولالرسالةهذهالعلماءمنكثيرتلقىوقد03(.)22/الاستذكار

معرفتهمنللقضاةبدلامشهورمعروفكتاب"هو:تعالىاللهرحمهالبيهقي

"ورسالة:اللهرحمهتيميةابنوقال،(1/024)4السعنمعرفةهـ.."ابهوالعمل

عليهاوبنواالفقهاءتداولهاالاشعريموسىأبيإلىالقضاءفيالمشهورةعمر

وابنعبيدأبورواهماطرقهاومنالفقهوأصولالفقهمنفيهاماعلىواعتمدوا

كتب:قالبرقانبنجعفرعنهشامبنكثيرعنالثابتبالاسنادوغيرهمابطة

هذا":اللهرحمهالقيمابنوقال71(،)6/النبويةالسنةمنهاجهـ.."ا...عمر

لحاكمووالشهادةالحكمأصولعليهوبنوابالقبولالعلماءتلقاهجليلخطاب

)1/الموقعينإعلامفيه"ا.هـ.لتفقهوتأملهوإلىإليهشيءحوجوالمفتي

غريبالوجههذامنوهومشهورأثر"هذا:اللهرحمهكثيرابنقال86(،

وهو-قولهإلى-الخطتحققإذابهايحتجأنهلصحيحووجادةويسمى

مسندانظر:به".والعملمعرفتهمنللقضاةبدلامشهورمعروفكتاب

-:تعالىاللهرحمه-حجرابنالحافطوقال548(،-546)2/الفاروق

نأطرقهبعضفيسيمالاالرسالةصليقويممافيهاالمخرج"واختلاف

الشيخوقال358(،)4/الحبيرالتلخيص".مكتوبةالرسالةأخرجراويه

لمإنالصحيحالاسنادقوةفيجيدةوجادة"هذه:اللهرحمهشاكرأحمد
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فيعصرهمالاهلمشاركتهمامعوشريحإياسبهاختصوالذي

وهذا،الحالوشواهدبالاماراتوالاستدلال،الواقعفيالفهم:العلم

.)1(الحقوقمنكثيرافأضاعوا،الحكاممنكثيرافاتالذي

فصل

منالتخلصمنالنبويةالسنةإليهرشدتما:الفراسةأنواعومن

فعل.أوبقولتعريضمن،جذاسهلبأمرالمكروه

-هريرةأبيعن"مسنده"فيأحمدالإمامرواهما:ذلكفمن

يؤذيني.جاراليإن،اللهرسوليا:رجلقال:قال-عنهاللهرضي

فأخرج،فانطلق."الطريقإلىمتاعك)2(فأخرج،"انطلق:فقال

جارا)4(ليإن:قال؟شأنكما:فقالوا)3(،إليهالناسفاجتمع.متاعه

ذلك،فبلغه.أخرجهاللهم،العنهاللهم:يقولونفجعلوا.يؤذيني

.(أبدا)أوذيكلافوالله،منزلكإلىارجع:فقالفأتاه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

رحمهالالبانيوقال06(،)1/المحلىعلىحاشيتهمنه"ا.هـ.أقوىتكن

إرواءحجة"ا.هـ.وهيالوجاداتأصحمنصحيحةوجادة"وهي:الله

كماتصحلاالرسالةأنفيرى:اللهرحمهحزمابناما241(،)8/الغليل

095(.)1/المحلى.موضوعةمكذوبةوانها443()2/الاحكامفي

.(الحق":أ""وفي

."فألق":"ب"وفي

."عليه":ا""وفي

جار"."لي:"أ"وفي

/)14)5131(رقمداودبوو)124(،رقمالمفردالادبفيالبخاريرواه

وابن=)0663(،رقم605()11/مسندهفييعلىبوو،العونمع62(
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تحيلوهي،الشريعةأباحتهاالتي)1(الحيلهيوأمثالهافهذه

علىالاحتياللا،واذاهغيرهظلممنتخلصهعلىمباحبفعلالانسان

.)2(محارمهواستباحةاللهفرائضإسقاط

قال:قالت-عنهااللهرضي-عائشةعن"السنن"والمسند""وفي

صلاةفيكانفان،فلينصرفصلاتهفياحدث"من:غ!يماللهرسول

.")3(ولينصرفبانفهفلياخذجماعة

الشعبفيلبيهقيو165(،)4/والحاكم)052(،رقم278()2/حبان

عنهوقال.عنهاللهرضيهريرةأبيحديثمن)5479(رقم97()7/

شواهدوله."يخرجاهولممسلمشرطعلىصحيححديث"هذا:الحاكم

رقمالمفردالادبفيالبخاريرواه.عنهاللهرضيجحيفةابيحديثمن

،الزوائد""(0181)رقم253()2/والبزار،(166)4/والحاكم،()125

الكبيرالمعجمفيوالطبراني)5489(،رقم97()7/الشعبفيوالبيهقي

ووافقه"مسلمشرطعلى"صحيح:الحاكمقال)356(.رقم134()22/

الادبصحيح"ا.هـ.صحيح"حسن:اللهرحمهالالباذيوقال.الذهبي

رواهاحمدالامامان-تعالىاللهرحمه-المؤلفذكرهمااما)72(0المفرد

حسب-المحدثينمنحداأجدولمالمسندفيأجدهفلممسندهفي

كابنأحمدلمسندنسبهالفقهاءبعضرأبتولكنللمسند،نسبه-اطلاعي

)172(.الحكاممعينفيوالطرابلسي143(،)2/التبصرةفيفرحون

التعريفات.يحبهماإلىيكرههعماالمرءتحولالتيوهيحيلةجمع:)1(

.)127(

803(.)3/الموقعينإعلامفيالحيلأحكامالقيمابنفصل)2(

"البحرفيالمرتضىبانصهذكرهوقد،المحدثينعنداللفطبهذاأجدهلم)3(

حديث=منجاءوانماداود"ا.هـ.أبو"أخرجه:وقال287()2/الزخار"
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ولاحفا)3(،تبطللاالتي)2(المعاريضذكر)1(منكثيرالسنةوفي

.(ماء")من"نحن:قالوا؟انتمممن:)4(للسائللمجي!كقولهباطلاتحق

")6(.مثلهفهوقتلهإن":ليقتلهبغريمهذهبللذيوقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بأنفهفليأخذصلاتهفيأحدكمأحدث"إذا:بلفط-عنهااللهرضي-عائشة

)1222(،ماجهوابن463(،)3/)1011(رقمداودأبورواه"لينصرفثم

)2/خزيمةوابن158(،)1/والدارقطني)017(،العللفيوالترمذي

الجارودوابن)2238(،رقم01()6/حبانوابن)9101(،رقم801(

رقم361()2/والبيهقي،(1/184)والحاكم،)222(رقم2(1/10)

الذهبي.فقهوو.شرطهما"على"صحيح:الحاكمقال)3378(.

"ب".منمثبتة"ذكر"

الصحاجمختار.الشيءعنبالشيءالتورية:وهيمعراضجمع:المعاريض

أحدهمايطلقوجهانلهكلامواصطلاحا:)304(5المنيرالمصباح)425(،

يحتملهمابكلامهينويأن:وقيل061(.)01/لباريفتح.لازمهويراد

97(.)6/تيميةلابنالكبرىالفتاوى.الظاهرخلافوهواللفط

304(.)3/الموقعينإعلامفيالمعاريضأحكامالقيمابنفصل

)5/والنهايةالبداية255(،)2/هشامابنسيرة.الضمريسفيان:واسمه

.)75

)2/هشامبنسيرةوانظر:27(.)2/تاريخهفيالطبريجريرابنرواه

.(101)3/المنتظم255(،

اللهرضيحجربنوائلحديثمن)0168(رقم184()11/مسلمرواه

)5/المعادوزاد18(،ه)11/لمسلمالنوويشرح:فيمعناهانظر.عنه

مسلملصحيحالابيشرح)267(،قتيبةلابنالحديثمختلفتأويل8(،

/6(.)127
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.بغيرها)2((1ورى)غزوةأرادإداوكان

يسألهلمنالهجرةسفرفييقول-عنهاللهرضي-الصديقوكان

علىيدلني"هاد:فيقول؟يديكبينهذامن!يم:النبيعن

")3(.الطريق

.بعدهمنالصحابةوكذلك

-الخطاببنعمرعلىقدمت:قالأبيهعنأسلمبنزيدفروى

حلةفيهافرأى،الناسبينفقسمها،اليمنمن-حلل)4(عنهاللهرضي

وجعلهافطواهايقبلها،لمأحدّاإن؟بهذهأصنعكيف:فقال،رديئة

يقسمفجعل،يديهبينالحللووضعطرفها،خرجو،مجلسهتحت

تلكإلىينظرفجعل،الحالتلكعلىوهوالزبيرفدخل.الناسبين

شأنها؟ما:قال،عنكدعها:عمرفقال؟الحلةهذهما:فقال،الحلة

قد،بلى:قالترضاها،لاإنك:قالفأعطنيها.:قال.دعها:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)79(.التعريفات.ظاهرهخلافبكلامهالمتكلميريدن:اصطلاحاالتورية

)2/الاصولجامع92(،)12/القاريعمدة)214(،التوقيفوانظر:

.)576

)17/)9276(ومسلم)4892(،و)4792(رقم131()6/البخاري

عنه.اللهرضيمالكبنكعبحديثمن601(

عنههاللهرضيأنسحديثمن)1193(رقم392()7/البخاري

أبووقال،ثوبينمنإلاتكونولاخطوطذاتثيابوهيخلةجمع:الحلل

مقدمةالساريهدي432(،)1/النهايةانظر:.اليمنبرودالحللعبيد:

69(.)3/النسائيلسننالسيوطيشرح)113(،الباريفتح
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فلما،إليهبهارمى،يردهاألاعليهواشترط،منهتوثقفلما.رضيتها

قدأيهات)1(،:عمرقالأريدها،لا:قال،رديئةهيإذاإليهانظر

.يقبلها)2(ولم،عليهفأجازها.منهافرغت

بغسلرأسيأغسللا":يقولعلياسمعت:سلمةبناللهعبدقال

فأتيت،مصر")3(إلىبعصايالناسوأسوق،فأحرقهاالبصرةاتيحتى

لامواردالاموريوردعليا"إن:فقال،فأخبرته،البدريمسعودأبا

ولا،البصرةياتيولا،بغسلرأسهيغسللاعليئ،تصدرونهاتحسنون

علىإنماأصلعرجلعلئئ،بعصاهعنهاالناسيسوقولايحرقها،

.")4(شعراتحولهإنماالطستمثلرأسه

أنهيوهمشعربانشادلامرأتهرواحةبنعبداللهتعريضذلكومن

.()جاريتهواقعحينلهأذاهامنليتخلص،يقرأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."يها!":"ب"وفي.تهيها:بمععى

.(32)ءلاذكياا

"ب".منساقطةمصر"إلىبعصايالناسسوقو"فأحرقهاقوله

الاذكياءوانظر:467(.)9/و212()1/بغدادتاريخفيالخطيبرواه

)24(.الجوزيلابن

925(،)1/والتاريخالمعرفةفيلفسوي1و012(،)1/الدارقطنيرواه

ابنقال.رواحةابنعنعكرمةعنبإسنادهم03()2/الخلافياتفيوالبيهقي

/1)التحقيقتنقبحهـ..مرسلا"اهكذاالدارقطنيرواه":اللهرحمهالهاديعبد

)2/الخلافياتفيوالبيهقي(،121)1/لدارقطني1موصولاورواه.(913

صالحبنزمعةإسنادهموفي(116)28/دمشقتاريخفيعساكروابن32(،

شواهد=وله)913(.التحقيقتنقبح.وغيرهمحاتمبووويحيىأحمدضعفه
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بقوله:أمنهحينالاشرفبنلكعبمسلمةبنمحمدوتعريض

الصحابةوتعريضعنانا")1(.وقدبالصدقةأخذناقدالرجلهذا"ان

.)2(اليهوديرافعلابي

فصل

أقيموقد-الفقيه)3(ليلىأبيبنالرحمنعبدقول:ذلكومن

علىفقام-الجمعةصلاةبعدطالبابيبنعليليلعندكانعلى

فالعنوه،طالبأبيبنعليألعنأنأمرنيالامير)4(إن:وقال،الدكان

)1(

)2(

)3(

)4(

الردفيوالدارمي(،131)28/عساكروابن275(،)5/شيبةأبيابنرواها

.مقالمنأسانيدهمتخلوولا)82(الجهميةعلى

.(915)2/المجموعهـ.."اومانقطعضعيفالقصةهذهإسناد":النوويقال

.()42العلوفيوالذهبي،(1/913)التنقيحفيالهاديعبدابنضعفهاوقد

)2/الاستيعابوفي692(،)1/التمهيدفيالبرعبدابنإسنادهاوصحح

هبشيءيتعقبهولمالقيمابنذكره.الحافطعثمانبنمحمدصححهوقد287(،

العقيدةشرحعلىتعليقهفيالالبانيوضعفه)803(،الاسلاميةلجيوشاجتماع

.3(1)5الطحاوية

293(.)7/الباريفتح.التعبوهوالعناءمنالاولىالنونبتشديدعئانا:

(1018)ومسلم،(4)370رقم93(0)7/و(184)3103/6()البخاري

عنه.اللهرضيجابرحديثمن304()12/

.593()7/(4)930ورقم(917)03/6()22البخاري

الانصار،أبناءمنالفقيهالكوفيالانصاريعيسىابوالحافطالعلامةالامام

أبيبنبلال:وقيليسار،:ليلىأبيوالدهسمو،الصديقخلافةفيولد

)4/الأولياءحليةانظر:هـ.83سنة-تعالىاللهرحمه-توفي.أحيحة

)26(.الحفاظوطبقات262(،)4/النبلاءأعلاموسير035(،

تاريخ=وفي916(.)6/سعدابنطبقات.يوسفبنالحجاجهوالامير
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)1(.اللهلعنه

)2(لامرأتهتصريحهبل،علاطبنالحجاجتعريض:ذلكومن

.منها)3(مالهأخذحتى،وقتلهمالصحابةبهزيمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)4(فصل

وشهدقدمحين،ثابتبنخزيمةفراسة:الصادقةالفراسةومن

يوسف.بنمحمدالاميرن021(:)56/دمشق

فيشيبةبيوابن(،916)6/الطبقاتفيسعدابنليلىبيابنعنبنحوهرواه

عساكربنأما350(1)4/الحليةفينعيمأبوطريقهومن،(591)6/المصنف

دمشقتاريخ.يوسفبنمحمدوالامير،ثقةتابعيالمدريحجرعنرواهفقد

المؤلف.للفطاقربوهو2(01)56/

)3/هشامبنسيرة913(،)2/الطبريتاريخ:انظر.طلحةابيبنتشيبةام

.(5412/)4للدارقطنيالمؤتلف،(112)7/ماكولالابنالاكمال،893(

183(،)3/حمدو446(،)5/الرزاقعبدرواهالذيالحديثفيكما

رقم49()5/الكبرىفيوالنسائي(،)1286رقم(143)3/حميدبنوعبد

254(،)9/السننفيلبيهقيو)9347(،491()6/يعلىبوو)8646(،

فيوالطبراني(،182)5/المختارةفيوالضياء266(،)4/النبوةدلائلوفي

)1/"والتاريخ"المعرفةفيوالفسوي،)6931(رقم247()3/الكبيرالمعجم

093()01/حبانابنوصححهعنهاللهرضيمالكبنأنسحديثمن705(

ورجالهوالطبرانيوالبزاريعلىبوواحمدرواه":الهيثميوقال)0453(،رقم

إسنادعنكثيرابنوقال158(،)6/الزوائدمجمعالصحبح"ا.هـ.رجال

.348()6/والنهايةالبدايةهـ..ا"الشيخينشرطعلىالاسناد"وهذا:احمد

"جى".منساقطة"فصل"قوله
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حاضرا،يكنولمع!يو،اللهورسولالاعرابي)1(بينالتبايععقدعلى

به)2(.يخبرماجميعفيع!يواللهلرسولتصديقا

إلىعيناع!اللهرسولبعثهوقد،اليمانبنحذيفةفراسة:ومنها

)3(،جليسهمنكمكللينظر:سفيانأبوفقال.بينهمفجلسالمشركين

.)4(فلانبنفلان:فقال؟أنتمن:لجليسهوقالحذيفةفبادر

)1(

)2(

)3(

)4(

ابنروايةفيكما.المحاربيقيسبنسواء:وقيل،الحارثبنسواءسمهو

داودابيسننمختصر:وانظر093(.)1/لمبهماتوالغوامضفيبشكوال

28(.1/)0المعبودوعون224(،)5/للمنذري

والنسائي25(،)01/)0935(وددبوو216(،-215)5/أحمدرواه

(116)4/والمثانيالاحادفيعاصمابيوابن)4647(،رقم103()7/

حديثمن246()01/والبيهقي17(،)2/والحاكم)8502(،رقم

منفرساابتاع-لمجي!النبي"أن:حدثهعمهنالانصاريخزيمةبنعمارة

باتفاقورجالهالاسنادصحيح"هذا:الحاكموقال.الحديثعرابي"

أبيهمنالحديثهذاسمعخزيمةبنوعمارةيخرجاهولمثقاتالشيخين

ورواهداودأبو"رواه:لهاديعبدابنوقال.الذهبيفقهووأيضا"ا.هـ.

545(.)3/التحقيقتنقيح"ا.هـ.صحيحثابتحديثوهوالنسائي

".جليسه"من"أ":في

()233215()1/الصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي293(،)5/احمدرواه

البداية-.حذيفةيدركلمومحمد-القرظيكعبمحمدبنطريقمن

عبدطريقمن)6842(032()4/عوانةأبوورواه64(.)6/والنهاية

346(،)7/والبزار31(،)3/الحاكمورواه.حذيفةاخيابنالعزيز

العاليةالمطالبفيكماشيبةأبيوابن045(،)3/الدلائلفيوالبيهقي

"يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا:الحاكموقال304(،)4/

ابنطريقمنحجرابنوالحافطالبوصيريلحافطوذكره،الذهبيووافقه

لمطالب=و28(،)7/المهرةالسادةإتحافمختصر.وحسناهشيبةابي
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البحرين.علىعمراستعملهوقد،شعبةبنالمغيرةفراسة:ومنها

نإ:دهقانهم)1(فقال.عليهميردهأنفخافوا،عمرفعزلهأهلهافكرهه

تجمعون:قال.بأمركمرنا:قالوا.علينايردهلمبهامركممافعلتم

المغيرةإن:قولوعمر،إلىبهاأذهبحتى،درهمألفمائة

أميريا:فقالعمرفأتى.ذلكفجمعوا،إليودفعههذا،اختان)2(

،المغيرةعمرفدعا.إليفدفعههذا)3(،اختانالمغيرةإن،المؤمنين

مائتيكانتإنما،اللهأصلحك،كذب:قالهذا)4(؟يقولما:فقال

عمرفقال.والحاجةالعيال:قالذلك؟علىحملكما:فقال،ألف

قليلاإليدفعماوالله،لاصدقنك،واللهلا:فقال؟تقولما:للدهقان

ما:للمغيرةعمرفقال،إليناتردهنوخشيناكرهناهولكن.كثيراولا

.(أخزيه)أنفأردتعلتيكذبالخبيث:قالهذا؟علىحملك

الفتىوكان،امرأةالعربمنوفتىشعبةبنالمغيرةوخطب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ذكربدونولكنمسلمصحيحفيأصلهوالحديث304(.)4/العالية

387(.)12/)1788(.الشاهد

وزعيموالتاجر،،حدةمعالتصرفعلىالقوي.والضمبالكسر:الدهقان

)1546(،المحيطالقاموس:انظر.معرب.الاقليمورئيس،العجمفلاحي

145(.)2/النهاية163(،)13/العربلسان

القاموس.ينصحفلايؤتمنبان:خائنفهوواختانهومخانةخيانةخانه

)391(.الصحاجمختار)1541(،

"ا".منساقط"هذا"

هذا".فيتقول"ما"!":في

الاصابةفيكماوالبغوي31(،و03)06/دمشقتاريخفيعساكرابنرواه

26(.)3/النبلاءأعلاموسير)92(،الاذكياء:وانظر432(.)3/
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كلامكما،سمعواراكما،انبدلا:المرأةإليهمافارسلتجميلا،

تؤثرأنهاالمغيرةفعلمتراهما،بحيثفأجلستهما.شئتماإنفاحضرا

وبيانا)1(.وجمالاحسئاأوتيتلقد:فقال،عليهفأقبل،الفتىعليه

سكت.ثم،محاسنهعليهفعدد.نعم:قالذلك؟سوىعندكفهل

شيء،منهعلييسقطلا)2(:فقال؟حسابكفكيف:المغيرةفقال

أضعلكني:المغيرةلهفقال،الخردلةمنأقلمنهلاستدركواني

فما،يريدونماعلىبيتيأهلفينفقها،البيتزاويةفيالبدركا)3(

الشيخلهذاوالله:المرأةفقالتغيرها،يسألونيحتىبنفادهاعلم

من)4(أدنىعلييحصيالذيمنإليأحبيحاسبنيلاالذي

.()المغيرةفتروجت.الخردلة

إليهفبعثغزة)6(،حاصرلماالعاصبنعمروفراسةومنها:

بنعمروففكر.أكلمهأصحابكمنرجلاإليأرسلأن:صاحبها

فكلمه،عليهدخلحتىفخرج،غيريالرجللهذاما:وقال،)7(العاص

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"وشبابا".:وفيها"ب"منساقطة"وبيانا"

"ما"."ب":في

مختار)444(،القاموس.درهمالافعشرةأوالففيهكيس:لبدرة

غريبفيالنهاية.لاستدارتهبالبدرشبهالطبق:والبدرة)43(.الصحاح

.(601)1/الحديث

."أدق":"ا"في

)92(.الاذكياء:وانظر51(.)06/دمشقتاريخفيعساكرابنرواه

البلدانمعجم.عامرةزالتولامصرناحيةمنالشاماقصىفيمدينة:غزة

فلسطين.مدنمناليوموهي992(.)4/

"أ".منساقط"العاص"بن
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أصحابكمنأحدهل،حدثني:لهفقال.قط)1(مثلهيسمعلمكلاما

لماوعرضوني،إليكبعثونيعندهمهوانيمن،تسللا:فقال؟مثلك

وبعث،وكسوة)2(بجائزةلهفامر.بييصنعمايدرونولا،عرضوني

منبرجلفمر.معهماوخذ،عنقهفاضرببكمرإذا:البوابإلى

فأحسن،الدخولأحسنتقدعمرويا:فقال،فعرفهغساننصارى

فيمانظرت:قالإلينا؟ردكما:الملكلهفقال،فرجع.الخروج

فاتيك،الخروجفأردت،عميبنييسع)3(ذلكأجدفلمأعطيتني

خيرارجالعشرةعندمعروقكفيكونالعطيةهذهتعطيهممنهمبعشرة

إلىوبعث.بهمعجل)4(صدقت:قالواحد.عنديكونأنمن

لا:قالأمنإذاحتى،يلتفتوهوعمروفخرج.سبيلهخل:البواب

نعم،:قالهو؟أنت:فقال،الملكراهبعدكانفلما.(لمثلها)عدت

)6(.غدركمنكانماعلى

جيءلما-عنهمااللهرضي-عليبنالحسنفراسة:ذلكومن

تريد:وقال،الحسنفأبى.بكلمةأساركأريد:لهقالملجمبابنإليه

منلأخذتهامنهاأمكنتنيلووالله:ملجمابنفقال.أذنيتعضأن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ب":"بمثلهفي

."يةربجا":"!"فيو

."بنيمع":"!"في

."حر":"ب"في

مثلها"."إلى"ب":في

الاذكياءوانظر:155(.)46/دمشقتاريخفيعساكرابننحوهروى

123(.)4/للابيالدرنثر)802(،التدبيرلطف)03(،
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صماخيها)1(.

قدالذيالسيدهذارأيحسنإلىفانطر:عقيلابنالوفاءأبوقال

)2(
الحد،هذاإلىوفطنته،الخلق)3(يذهلماالعاجلةالمصيبةمنبهنزل

.()الجناية)4(استزادةعنحالهيشغلهلمكيفاللعينذلكوإلى

رجلاان-:عنهمااللهرضي-الحسينأخيهفراسة:ذلكومن

فتهيا،وياخذهادعاهماعلىليحلف:الحسينفقال.مالاعليهادعى

قل::الحسينفقال.هوإلاإلهلاالذيوالله:وقال،لليمينالرجل

ففعل.قبليوفي)6(،عنديتدعيهالذيهذاإنوالله،دلهو،والله

لم:للحسينفقيل.ميتاوسقطرجلاهفاختلفتوقام،ذلكالرجل

قوله:إلىهوإلاإلهلاالذيوالله:قولهعنعدلتأيذلك؟فعلت

.عنه)7(فيحلم،اللهعلىيثنيأنكرهت:فقال.واللهواللهوالله

:قالمجاهدذكرهما-عنهاللهرضي-العباسفراسة:ذلكومن

صاحبليقم":فقال.ريحاوجدإذأصحابهفيلمخراللهرسولبينما"

ثم،الرجلفاستحيا.فليتوضأ"الريحهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(52)ءذكيالاا:نظروا."خيهصما":هـ""و"ب"وفى،"خهصما":"أ"في

"أ".منساقطة"من"

ذهل"."ما"ب":في

"استرداده"."!":في

فذكر-عقيلابنالوقاءأبيبخط"قرأت:تعالىاللهرحمهالجوزيابنقال

)25(.الاذكياء-".عقيلابنوقولالقصة

"!".منساقطوفي""عندي

.(2)5الاذكياء
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الحق"منيستحعىلااللهفانفليتوضا،هذهصاحب"ليقمقال)1(:

عنالفريابي)3(رواههكذانتوضا؟")2(كلنانقومألا:العباسفقال

)6(مصعببنمحمد(عنه)ووصلهمرسلا)4(،الاوزاعي

.-عنهمااللهرضي-عباسابنعنمجاهدعن:فقال،القرقساني)7(

قال-.عنهاللهرضي-عمرمجلسفيالقصةهذهمثلجرتوقد

اللهعبدبنجريرومعه،بيتفي-عنهاللهرضي-عمركان:الشعبي

لماالريحهذهصاحبعلىعزمت:فقالريحا،عمرفوجد،البجلي

جميعاهالقوميتوضاأو،المؤمنينأميريا:جريرفقالفتوضا.قام

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"ب".منساقطقال""ثمإلى.".صاحب"ليقمقوله

)62/دمشقتاريخفيعساكروابن)531(،014()1/الرزاقعبدرواه

.)373

وثقه،الحافطالإمامالفريابياللهعبدأبوالضبيواقدبنيوسفبنمحمدهو

نظر:-.تعالىاللهرحمههـ-212سنةتوفي.وغيرهمازرعةوأبوالنسائي

"ب":وفي114(.)01/الانبلاءعلامسير52(،)27/الكمالتهذيب

.""الفرائي:"هـ"وفي،""الفرياني

اللهرسولقال:تابعييقولبأنالصحابيذكرمنتهاهمنسقطماهو:المرسل

النظرنزهة)38(،للذهبيالموقظة)25(،الصلاحابنمقدمةانظر:.عص!

.(1)53كثيرلابنالحديثعلوماختصار،(01)9

.""عن:"ب"وفي

هـ-رحمه802سنةتوفي.اللهعبدأبوالقرقسانيصدقةبنمصعببنمحمدهو

تاريخ79(،)3/الكاشف046(،)26/الكمالتهذيب:انظر-.تعالىالله

893(.)55/دمشقتاريخ373(،1/)4الاسلام

"أ".منمثبتة"القرقساني!
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أنتالسيدويعم،الجاهليةفيكنتالسيدنعماللهيرحمك:عمرفقال

.)1(الإسلامفي

الشعبيبعثلمامروانبنعبدالملكفراسة:الفراسةأحسنومن

عبدإلىلطيفةورقةمعهفبعث.عليهالمسلمينفحسدالرومملكإلى

عجب،"فيها:قال.لا:قالفيها؟ماتدري:قالقرأهافلما.الملك

:قاللا.:قالأراد؟ماأفتدريهذا؟"غيرالعربملكتكيف

ميرياراكلو:الشعبيفقال.أقتلكأنفأرادبك،حسدني

أخطاماوالله:فقال،الرومملكذلكفبلغ.استكبرنيما)2(المؤمنين

)3(.نفسيفيكانما

الملأ،بينخطأهالمطاععلىترد)4(لاأنك:الفطنةدقيقومن

فيتلطفولكنثان،خطأوذلكالخطأهنصرةعلىرتبتهفتحمله

.غيرهيهيشعرلاحيث،يهإعلامه

)1(

)2(

)3(

)4(

فيخرجأنهفأخبره،رجلجاءهالمنصورأن:الفراسةدقيقومن

الاذكياءنظر:1و)921(."الشيخين"قسمالاشرافنسابفيالبلاذريرواه

الكمالتهذيب235(،)1/الاستيعاب741(،)1/الصفوةصفة)26(،

535(.)2/النبلاءأعلامسير953(،)4/

"ا".منساقط"المؤمنينأمير"يا

بغدادتاريخفيوالخطيب495(،)2/والتاريخالمعرفةفيالفسويرواه

الاذكياءنظر:و386(.2/)هدمشقتاريخفيعساكروابن225(،)12/

127(.)7/الإسلامتاريخ38(،)14/الكمالتهذيب)35(،

يرد".لا"انه"ب":في
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منسرقأنهفذكرت)1(طلبهثم،امرأتهإلىفدفعه،مالافكسبتجارة

:قالتزوجتها؟كممنذ:المنصورفقال،أمارةولانقبايرولمالبيت

؟غيركمنولدفلها:قالثيبا،:قالثيبا؟أوبكرا:قال،سنةمنذ

حادلهيتخذكان)3(طيببقارورةالمنصورلهفدعالا)2(،:قال

الطيب،هذامنتطيب:لهوقال،إليهفدفعها،النوعغريب،الرائحة

منلاربعةالمنصورقالعندهمنالرجلخرجفلما.غمكيذهبفانه

منكمشمفمنمنكمواحدالمدينةأبوابمنبابكلعلىليقعد:ثقاته

لىفدفعهبالطيبالرجلوخرج.بهفليأتأحدمنالطيبهذارائحة

دفعتكانتوقد،تحبهكانترجلإلىمنه)4(بعثتشمتهفلما،امرأته

فشم،المدينةأبوابببعضمجتازاومرمنه،فتطيب،المالإليه

لكأينمن:فسأله،المنصوربهفأتى(،)عليهرائحتهبالبابالموكل

:فقال،الشرطةواليإلى)7(فدفعه.كلامهفيفلجلج)6(؟الطيبهذا

.سوطألفاضربهوالا،عنهفخلالمالمنوكذاكذالك)8(أحضرإن

صاحبالمنصورفدعا،هيئتهعلى)9(المالأحضرللضربجردفلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

"!".منساقطة"طلبه"ثم

"ب".منساقطة"لا"

"!".منساقطة"كان"

"به"."هـ":وفي

طيبه"."رائحة"جى":وفي

)954(.المانيرالمصباح)295(،الصحاحمختار.كلامهفيترددأي

".بهفبعث":"جى"وفي"،"فبعثه:"هـ"و"ب"وفي

إليك".":"هـ"و"ب"و"أ"وفي

"ب"0منساقط"المال"أحضرإلىعنه""فخلقولهمن

401



امرأتك؟فيتحكمنيمالك)1(عليكرددتإنأرأيت:فقال،المال

.منك)2(المرأةطلقتوقد،مالكهذا:قال.نعم:قال

عوداهات:للخادمفقال،المهديعلىدخلشريكاأنومنها

فيفوضعه،بهيضرببعودالخادمفجاء-البخوريعني-للقاضي

أخذهعودهذا:وقال،المهديفبادرهذا؟ما:فقال،شريكحجر

لهفدعا،يديكعلىكسرهيكونأنفأحببت،البارحةالعسسصاحب

.)3(وكسره

يشاهدجالساكانأنه،باللهالمعتضدعنيذكرما:ذلكومن

ماضعفيعمل،المرحشديد،الخلقةمنكرأسودفيهمفرأى،الصناع

وسألهفأحضره،أمرهفأنكر،مرقاتينمرقاتينويصعد،الصناعيعمل

يقعشيءأي)4(؟تقولونماجلسائهلبعضفقال،فلجلج؟أمرهعن

عياللالعله؟إليهفكركتصرفحتىهذاومن:قالوا؟أمرهفيلكم

حسبهماتخمينا،أمرهفيخمنتقد:فقال،القلبخاليوهو،له

لضايكونأو(،)دفعةبهاظفروقددنانير،معهيكونأنإماباطلا:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."ليكإ":هـ""و"!"و"ب"وفي

.()37ءلاذكياا

.(93)ءلاذكياا

"هـ".و"!"و"ب"منساقطة"تقولون"ما

"!".منساقطة"دفعة"
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لمإنلهوحلف،فضربهبالضرابواستدعى،بهفدعا،بالعمليتستر

يجبفيماإلا،نعم:قال،الامانلي:فقال،عنقهيضربأنيصدقه

الاجر)1(،فيأعملكنت:فقال،أمنهقدأنهفظن.بالشرععليك

يعلملاوهوفجلسمكانإلىفجاء)2(،هميانوسطهفيرجلفاجتاز

دنانيركلهواذافتأملته)3(،دنانيرمنهوأخرجالهميانفحل،مكاني

)4(
علىوحملته،الهميانوأخذت،فاه()وشددتوكتفتهدرته

عظامهأخرجتذلكبعدكانفلما.وطينته)6(الاتونفيوطرحتهكتفي

واذا،منزلهمنالدنانيرأحضرمنالمعتضدفأنفذ.دجلةفيفطرحتها

فجاءت،باسمهالبلدفيفنادى،فلانبنفلان:مكتوبالهميانعلى

وكذاكذاوقتخرج،الطفلهذامنهولي،زوجيهذا:فقالتامرأة

نأوأمرهاإليها)7(،الدنانيرفسلم.الانإلىفغاب:دينارألفومعه

.)9(الاتونذلكإلىجثته)8(وحمل،الاسودعنقبضربوأمر،تعتد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

11(.)4/العربلسان)6(،المنيرالمصباح.طبخإذااللبن:الاجر

)641(،المنيرالمصباح.الوسطعلىويشدالنفقةفيهتجعلكيس:الهميان

016(.)0المحيطلقاموس

"ب".منساقط"فتاملته"حتى"يعلملاوهو"فجلسقولهمن

.""فساورته:جى""وفي،""فثاورته:1"أفي

."توسدد":أ""وفي

7(.)13/العربلسان)4(،الصحاجمختار.الموقد:الاتون

امراته!."لد:"هـ"و"!"و""بوفي

"."حد:"ب"وفي

64(.)21/الاسلامتاريخ465(،)13/النبلاءاعلامسير)42(،الاذكياء
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قدغلامفاذا،ليلةقامأنه:منها،عجائبذلكمنللمعتضدوكان

يضعفجعلفجاء،يعرفهفلمالغلمانبينفاندس،غلامظهرعلىوثب

علىيده)1(وضعحتى،ساكنافيجدهواحد،بعدواحدفؤادعلىيده

برجله،فركضهشديدا،خفقا)2(يخفقبهفاذا،الغلامذلكفؤاد

.)3(فقتلهفأقر،،واستقره

فيهافوقع،دجلةفيشبكتهألقىصياداأن)4(إليهرفعأنه:ومنها

مرو،ذلكفهاله،يديهبينحضروبحناء،مخضوبةكففيهجراب

فيهآخرجرابافأخرج،ففعلهنالكالشبكةطرحيعاودأنالصياد

أعرفه؟ولاهذايفعلمنالبلدفيمعي:وقالالمعتضدفاغتم،رجل

يعملمنكلعلىبهطف:وقال،الجراب(عطاه)ولهثقةأحضرثم

دلكفاذا،منهباعهعمنفاسألهمنهمأحدعرفهفانببغداد،الجرب

الرجلفغاب.خبرهعنونقر)7(ذلكعنالمشتريفاسأل)6(عليه

فلانإلىانتهىحتىخبرهعنأسالزلتلا:فقال،عادثم،أيامثلاثة

ومن،وفسادهشرهالبائعوشكا،جربعشرةمعاشتراه،الهاشمي

لهايعرففلاغيبها،وأنهالمغنيةفلانةيعشقكانأنهقالماجملة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ب".منساقطيده"وضع"حتىقولهإلىفؤاد""علىقوله

."خفقانا":ا""وفي

65(.)21/الاسلامتاريخ466"،"13/النبلاءاعلامسير)43(،الاذكياء

"ب".منساقطة"أن"

له".عطى"و"ا":وفي

"قل"."ب":وفي

"ونقب"."جى":وفي،"وقص""ب":في
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فبعثقتلها.إنه)1(:يقولونوالجيران،هربتأنهاوادعىخبر،

والرجل،اليدوأحضر،وأحضرهالهاشميمنزلكبسمنالمعتضد

فأمر.واعترفبالهلاكوأيقن،لونهانتقعراهمافلماإياهما،وأراه

ماتحتىالهاشميوحبسمولاها،إلىالجاريةثمنبدفعالمعتضد

)2(.الحبسفي

،خيزرانحزمةدارهفيرأىالرشيدأن:الفراسةمحاسنومن

أميرياالرماحعروققالهذه؟ما:الربيعبنالفضللوزيرهفقال

.أمه)3(اسملموافقةالخيزرانيقلولم،المؤمنين

ما-مسواكيدهوفي-ولدهسألالخلفاءبعضأن:هذاونظير

الفرالممةمنوهذا.المؤمنينميريا)4(محاسنكضذ:قالهذا؟جمع

والعلماء.الاكابربهاعتنى،النفععظيمبابوهو.اللفظتحسينفي

والفطنة.العقلخاصيةمنوهوالسنةفيكثيرةشواهدوله

)1(

)2(

)3(

)4(

"هـ".و"!"و"ب"منساقطة"إنه"

)13/النبلاءأعلامسير)43(،الاذكياء:انظرفيه".مات"حتى:"أ"وفي

65(.)21/الاسلامتاريخ466(،

الهاديلهفولدتوتزوجهافاعتقها،اشتراهاالمهديجاريةالخيزران

سنةتوفيت،إحداهنهينسوةثلاثسوىخليفتينةامرتلدلموالرشيد،

.(1901/)1الاسلامتاريخ346(،)8/المنتظم:انظرهـ.173

.()47الاذكياءانظر."امرأته":""بو"أ"في

النسخ.باقيمن"ضد([وسقطت"هـ".فيكذا
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المدينةيعس)1(خرجأنه:عنهاللهرضيعمرعنروينافقد

الضوء".أهل"يا:وقالفوقفخباء،فيموقدةنازافرأى،بالليل

.النار)2(أهليا:يقولأنوكره

،بقاءكاللهأطاللا،:قالكان؟""هل:شيءعنرجلاوسال

5")3(بقاءكاللهوأطال،لا:قلتهلا،تتعلموافلمعلمتمقد":فقال

اكبرهو:فقال!يم؟اللهرسولأم)4(أكبرأنت:العباسوسئل

.()قبلهولدتوأنا،مني

أكبر!يماللهرسول:فقال،أشيمبنقباث)6(ذلكعنوسئل

.منه)7(أسنوأنا،مني

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

القاموس)904(،المنيرالمصباحاللبل.فيالريبةأهلطلب:العسن

)971(.المحيط

083(.)3/استعجممامعجم)24(،الاذكياء:انظر

والتبيينوالبيان451(،)2/الامثالمجمعفيونحوه)24(.الاذكياء:انظر

/1(.)261

"من"."ب":في

)01933(،رقم35()7/و)26247(رقم892()5/شيبةأبيابنرواه

)3/والحاكم)035(،رقم926()1/والمثانيالاحادفيعاصمأبيوابن

028-)26/عساكروابن405(،)1/التاريخفيلفسويو032(،

مجمع"ا.هـ.الصحيحرجالورجالهالطبراني"رواه:الهيثميقال281(.

.273()9/الزوائد

."غياب":هـ""و"جى"وفي

=183()2/والمثانيالاحادفيعاصمأبيوابن625(،)3/الحاكمرواه

901



:يقولينهضأنارادإذافكان،أعمىجليسالقضاةلبعضوكان

ماوالله:قال،بيدهخذ:يقولولامحمد،أبيمعاذهب،غلاميا

.)1(واحدةمرةبهاأخل

عنرجلاسألالخلفاءبعضأن:ذلكفييحكىماألطفومن

:قالأنت؟السعودأي:فقال،المؤمنينميرياسعد:فقال؟اسمه

بلعوسعد،لاعدائكالذابحوسعد،المؤمنينميريالكالسعودسعد

ذلك.فاعجبه،لسرك)2(الاخبيةوسعد،سماطكعلى

فيفقاربالمنصور،علىدخلزائدةبنمعنأن:هذاويشبه

ياطاعتكفي:قال،معنياسنككبرت:المنصورلهفقال،خطوه

فيكوإن:قال.أعدائكعلى:قال.لجلدإنك:قال.المؤمنينأمير

)1(

)2(

فيوالبيهقي)75(،37()91/الكبيرالمعجمفينيوالطبر)279(،

218()15/الاثارمشكلشرحفيلطحاويو78(،)1/الدلائل

والذهبي،الحاكمعنهوسكت)52(.تاريخهفيخياطبنوخليفة)0795(،

فيلطحاويو)9361(،13()6/الترمذيورواه.المستدركتلخيصفي

77(،)1/الدلائلفيوالبيهقي)9695(،217()15/المشكلشرح

رضيعفانبنعثمانهوعندهموالسائل453(.)1/التاريخفيوالطبري

محمدبنحديثمنإلانعرفهلاغريب"حسن:الترمذيوقال.عنهالله

هـ.."اإسحاق

"أ".منساقطة"واحدة"

شرحوانظر:)368(.المحيطالقاموسالقمر.معازلمنالاربعةهذه

918(،)3/السعادةدارمفتاح"،الصلاة"قسم)553(تيميةلابنالعمدة

018(.)2/الاعشىصبح
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لك)1(.هي:قال.لبقية

نإحسنهيالتييقولولعبادىوقل>:تعالىقوله:البابهذاصلو

كلمإذا)2(بينهمينزغفالشيطان53[]الاسراء:(بينهميةخلشتطن

جثثوقودهاكانحربفرب،أحسنهيالتيبغيربعضابعضهم

ء)3(
.الكلامقبيحاهاجها،وهام

رسولقال:قال،حنيفبنسهلحديثمن")4(الصحيحين"وفي

نفسي"(لقست):ليقلولكن،نفسيخبثت:أحدكميقولنلا":الله

لفطمحك!يماللهرسولفكره.المعنىمتقاربةوغثتولقستوخبثت

كانوإن،منهحسنلفظإلىالعدولإلىرشدهمو،لبشاعته"الخبث"

الحسن،استعمالإلىوارشادا،المنطقفيللأدبتعليما،بمعناه

.)6(لأفعالوالأخلاقافيذلكلىإارشدهمكما،قواللأافيالقبيحوهجر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فيالجوزيبنطريقهومن236(،)13/بغدادتاريخفيالخطيبرواه

79(،)7/النبلاءاعلاموسير)56(،الاذكياء:وانظر(.016)7/المنتظم

623(.)9/الاسلامتاريخ

"هـ".و"!أمنساقط"بينهمينزغ"فالشيطان

)407(.الصحاجمختارهسالروهيهامةجمع

من11()15/)2251(ومسلم957(،)01/)0618(رقمالبخاري

ومسلم)9617(،البخاريورواه.عنهاللهرضيحنيفبنسهلحديث

.-عنهااللهرضي-عائشةحديثمن)0225(

)4/الحديثغريبفيالنهاية.الغثيان:واللقس.غثتايلقست:

957(.)01/الباريفتح.حلقهاساء:معناهوقيل263(.

935(،)13/السنةشرح9022(،)3/للخطابيالحديثاعلامانظر:

=)3/الموقعينإعلام)37(،المودودتحفة11(،)15/للنوويمسلمشرح



فصل

فيهوبينماأنه:طولونبنأحمدعنذكرماالفراسةعجيبومن

دجاجةفوضع،حلقثوبفيسائلارأىإذ،فيه)1(يتنزهلهمجلس

يدهفيوقعفلما،إليهفدفعهالغلمانبعضوأمروحلوىرغيفعلى

قدامهوقففلما،بهجئني:للغلامفقال،بهيعبأولملهيهشلم

هات:فقال،هيبتهمنيضطربولم،الجوابفأحسن،استنطقه

أنكعنديصحفقد،بعثكمنواصدقنيمعك،التي)2(الكتب

هذا:جلسائهبعضفقال،فاعترف،السياطوأحضر.خبرصاحب

سوءرأيت،ضادقةفراسةولكنبسحر،هوما:قالالسحر،والله

مدولا،لههشفما،الشبعانأكلهإلىيشرهبطعامإليهفوجهت،حاله

حاله،رثائة)3(رأيتفلما،جأشبقوةفتلقانيفأحضرته،إليهيده

.)4(كذلكفكان،خبرصاحبأنهعلمت،جأشهوقوة

لو:فقال،تحتهيضطربوهو(صئا)يحملحمالايوفاىور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فتح367(،)7/لمسلمالابيشرح468(،و356)2/المعادزاد167(،

)8/المفاتيحمرقاة252(،)18/القاريعمدة581(،)01/الباري

468(.)7/الاكمالإكمالمكمل523(،

"أ".منساقطة"يتنزه"

"الكتاب".:"هـ"في

"وثاقه".:"جى"في

النجوم59(،)13/النبلاءأعلامسير48(،)02/الاسلامتاريخانظر:

.)56(الاذكياء،(13)3/الزاهرة

-)13/العربلسانانظر:لخبز.والطعامفيهيجعلكبيرزنبيل:الضن
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رىناو،الحمالعنقلغاصتالمحمولثقلمنالاضطرابهذاكان

الصن،بحطفأمر،خوفمنإلاالامر)2(هذاأرى)1(وما،بارزةعنقه

:فقال،حالهاعناصدقني:فقال،وقطعت)3(قتلتقدجاريةفيهفإذا

هذهبحملمرونيو،الدنانيرهذهأعطونيالفلانيةالدارفينفرأربعة

.)4(الاربعةوقتلفضربه،المقتولة

خذ:وقال،ثقتهفدعا،لائمةاءةفرا()ويستمعويطوفيتنكروكان

ففعل،.القلبمشغولفقيرفإنهكذا،مسجدإمامعطهاوالدنانير،هذه

مامعهوليس)6(،الطلقضربهاقدزوجتهفوجد،وباسطهمعهوجلس

.)7(القراءةفيغلطهكثرةفيقلبهشغلعرفت،صدق:فقال.إليهيحتاج

عظيما،مالاباللهالمكتفيزمنفيأخذوااللصوصأن:ذلكومن

،المالغرامةأو،اللصوصبإخراجالشرطةصاحبالمكتفيفالزم

)8(زقاقفييومااجتازأنإلى،ونهاراليلاوبطوف،وحدهيركبفكان

ينفذ،لاووجدهمنكرا،فوجدهفدخلهالبلد،أطرافبعضفيخال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

5(57)3/النهاية،(942

"ا".منساقطة"ارى"

"ا".منساقطة"الامر"

"."مقتولة:"هـ"و"بر"و"ب"وفي

)57(.الاذكياء

"ويسمع".:"ا"عداالنسخباقيفي

)377(.المنيرالمصباح.الولادةوجعوهوالمخاض:الطلق

.()57الاذكياء

143(.)01/العربلسان)273(،الصحاحمختار.السكة:الزقاق
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فقال.الصلبوعظامكثير،سمكشوكأبوابهبعضعلىفرأى

:قال؟عظامههذهالذيالسمكهذاثمنتقدير)1(يكونكم:لشخص

لانه؛هذامثل)2(مشترىأحوالهمتحتمللاالزقاقأهل:قال،دينار

يخافشيءمعهمنينزلهلاالصحراء،جانبالىالاختلالبينزقاق

يكشفأنينبغيبليةالاهيوما،النفقةهذهمنه)3(ينفقماللهأو،عليه

اطلبوا:فقالبعيد،فكرهذا:وقالهذا،الرجلفاستبعدعنها)4(،

الشوكعليهالذيغيربابافدقأكلمها.الدربمنامرأة(لي)

بعدشربةيطلبزالفما.ضعيفةعجوزفخرجت،ماشواستسقى

وهي،هلهوالدربعنيسألذلكخلالفيوهو،تسقيهوهي،شربة

-يسكنها؟منالداروهذه:لهاقالأنإلى،ذلكبعواقبعارفةغيرتخبره

)6(شبابخمسةفيها:فقالت-السمكعظامعليهااقيإلىوماو

كلفيإلانهارانراهملاشهرمنذنزلواوقدتجار،كأنهمأعفار)7(،

وهم،سريعاويعودالحاجةفييخرجمنهمالواحدونرى،طويلةمدة

بالشطرنجويلعبون،ويشربونفيأكلونيجتمعونالنهارطولفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

التقدير".يقوم":"ب"وفي

"شري".:"أ"في

"أ".منساقطة"منه"

حا"."عن:"هـ"وفي

"ا".منساقطة"لي"

"!""شبان".وفي

العربلسان)442(،الصحاجمختار.الداهيالخبيثالرجل:العفر

/4(.)586
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لهمدارإلىانصرفوا)1(الليلكانفاذا،يخدمهمصبيولهموالنرد،

جاءواسحراكانفاذايحفظها،الدارفيالصبيويدعونبالكرخ)2(،

لا؟ملصوصصفةهذه:للرجلفقال.بهمنشعر)3(لانيامونحن

وأدحلهم،الشرطمنعشرةفاستدعى،الحالفيفأنفذ،بلى:قال

الشرطفدخل.ففتحالصبيفجاء،البابهوودق،الجيرانأسطحةإلى

()الجنايةأصحابهمفكانواأحدالقوممنفاتهمفمامعه)4(،

)6(.بعينهم

بدارصوتاالشتاءلياليبعضفيسمعالولاةبعضأن:ذلكومن

فقيل،وامرأةرجلافأخرجواالدار،بكبسفأمرباردا)7(،ماءيطلب

بينعلامةذلكإنما،الشتاءفييبردلاالماء:قال؟علمتأينمن:له

.)8(

ين.

نأفامر،بسرقةمتهمين)01(شخصين)9(الولاةبعضحضرو

."روصد":"جى"فيو(1)

805(.)4/البلدانمعجمد.بغدوسطفيمحلة:الكرخ)2(

".نعقل"لا"هـ":و"ب"و"أ"وفي)3(

"ب".منسافطمعه"الشرطفدخلففتحالصبي"فجاءقوله)4(

"."الخبانة:"هـ"و""بو"أ"في)5(

)58(.الاذكياء)6(

"هـ".و"ب"و"أ"منساقطباردا"ماء"يطلبقوله)7(

.(06)الاذكياء)8(

)06(.الاذكياء.النسويابنوهو)9(

"خصمين".:"ا"في1()0
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فارتاعفانكسر،عمدافألقاه)1(بيدهفأخذهماء،منبكوزيؤتى

وقال،اذهب:انزعجللذيفقال.يتغيرفلمالآخروثبتأحدهما،

اللص:فقالذلك؟عرفتأينومن:لهفقيل.العملةأحضر:للاخر

فأرةالبيتفي)2(تحركتلوأنهيرىوالبريء،ينزعجلاالقلبقوي

.)3(السرقةمنومنعته،لازعجته

عبيدمحمدبنرواهما:والاماراتبالفراسةالحكمومن

إلىأمهالانصارمنغلامخاصم:قال،أبيهعنرافعأبيبن)4(الله

تكنفلم،البينةفسأله،فجحدته-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر

كاذبالغلاموأنتزوجلمأنهافشهدوابنفر،المرأةوجاءت،عنده

علي-فلقيه،بضربه-عنهاللهرضي-عمرفأمر.قذفهاوقد(،عليها)

مسجدفيقعدثم،فدعاهمفاخبر،،أمرهمعنفسال-،عنهاللهرضي

كمااجحدها:للغلامفقالفجحدت،المرأةوسألغ!ي!،النبي

اجحدها،:قال،أميإنها،ع!يطاللهرسولعمابنيا:فقال،جحدتك

وأنكرتها.جحدتها،قد:قال،أخواكوالحسينوالحسنأبوكناو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"هـ".و"ا"منساقطة"بيده"

"نزلت"."!":في

)06(.الاذكياءفيبسندهالجوزيابنرواه

."الله"عبد:"هـ"و"ب"في

"ب".منساقط"عليها"
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وفينا،نعمقالواجائز؟المرأةهذهفيأمري:المرأةلاولياءعليفقال

هذهمنالغلامهذازوجتقدأنيحضرمنأشهد:عليفقال،أيضا

فعدبها،فأتاه،دراهمفيهابطينةائتنيقنبريا،منهالغريبةالمرأة

بيدخذ:للغلاموقال.لهامهرافدفعها)1(درهما،وثمانينأربعمائة

يا:المرأةقالت،ولىفلما،العرسأثروعليكإلاتأتناولا،امرأتك

ذلك؟كيف:قال.ابنيواللههو)2(النار،هواللهالله،الحسنأبا

بهذافحملت،منهزوجونيإخوتيوانزنجئا)3(،كانأباهإن:قالت

.فلانبنيحيإلىبهذاوبعثت،فقتلغازياالرجلوخرج.الغلام

وألحقه،الحسنأبوأنا:عليفقال،ابنييكونأنوأنفت،فيهمفنشأ

)4(5)5(
نسبه.ولبت،

:فقالأنت؟كيف:رجلاسالالخطاببنعمرأن:ذلكومن

إلىبهفأمر،يرهلمماعلىويشهد،الحقويكره،الفتنةيحبممن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."فهافقذ":"جى"و"ب"وفي

."أ"منقطسا"هو"

"ب".منساقطةالكلمةوهذه"مولى"،:"هـ"وفي"هجينا[ا،:"ا"وفي

"جى".منساقطة"بها"

بيبناللهعبيدبنمحمدسندهوفي367(،)2/المناقبفيشهرابنذكره

".الحديث"منكر:البخاريوقال.بشيء""ليس:معينابنعنهقالرافع

أبيهحديثيشبهليسماابيهعنيرويجذاالحديث"منكر:حبانابنوقال

)2/معينابنتاريخانظر:."التركاستحقروايتهعلىالمناكيرغلبفلما

الكمالتهذيب924(،)2/المجروحين171(،)1/والتاريخ952(،

/26(.)36
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:قال؟صدقتهكيف:قال،صدق:وقال)1(،بردهعليفامر.السجن

ؤلد!وضولكمإنما>:تعالىاللهقالوقدوالولد،الماليحع

محمداأنويشهدحق)2(،وهو،الموتويكره15[:]التغابنفتنه!(

الله:قال،بإطلاقه-عنهاللهرضي-عمرفامر،يرهولم،!ي!اللهرسول

)3(.رسالتهيجعلحيثأعلم

حوله-والناس-عليمجلسإلىرجلجاء:نباتةبنأصبغوقال

نإ،الناسمعشريا:فقال،الناسإلىالتفتثم،يديهبينفجلس

والغفلة.السهودليلوهما،روعة)4(وللسائل،حيرةللداخل

شرمنتحسبونيولا،بينزلسهومنكانتإن()زلتيفاحتملوا

عنه-اللهرضي-عليفتبسم.يعقلونلاالذيناللهعندالدواب

وخمسمائةألفاوجدتإني،المؤمنينميريا:فقال،بهوأعجب

اللهرضي-عليلهفقاللي؟وماعلي؟فمابالسواد،خربةفيدرهم

بقربهاعامرةأخرىقريةخراجهاتؤديخربةفيأصبتهاكنتإن-:عنه

تؤديليستخربةفيوجدتهاكنتوإن،القريةتلكلأهلفهي

خمس)6(.ولنا،أخماسأربعةفيهافلكعامرةأخرىقريةخراجها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ب".منساقط"بردهعليفأمرالسجنإلىبه"فأمرقوله

ث!.لحقا":هـ""وجى""و"ب"وفي

قولمنمختصرا)893("الشيخين"قسمالاشرافانسابفيالبلاذريرواه

عنهما.اللهرضيعمرابن

".للسائل"وإن:"أ"في

"."زلته:"!"و""بوفي،""زلة:أ""في

"ب".منساقطخمس""ولنا
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،عمرانعندهاولا،أنيسحولهاليسخربةفيأصبتها:الرجلقال

لك)1(.جعلتهقد:قال،الخمسفخذ

ومعهأسود،رجل)2(-عنهاللهرضي-الخطاببنعمروأتى

وهذهسود،غرساأغرسإني،المؤمنينأميريا:فقال،سوداءامرأة

ياوالله:المرأةفقالت،أحمربولدأتتنيفقد)3(،ترىماعلىسوداء

فسئل،يقولمايدريلاعمرفبقي.لولدهوإنه،خنتهماالمؤمنينأمير

نإللأسود:فقال-،عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليذلكعن

امرأتكوافعتهل:قال،واللهأجل:قالأتصدقني؟شيءعنسألتك

إذاالنطفةإن،أكبرالله:عليقال،ذلككانقد:قال؟حائضوهي

تنكرفلاأحمر،كانخلقامنها-وجلعز-اللهفخلقبالدماختلطت

)1(

)2(

)3(

عدمعلىوالجمهور.نباتةبنالاصبغ:المؤلفذكركماإسنادهفي

ابنوقال42(،)2/التاريخ."بثقة"ليس:معينابنعنهقال،بهالاحتجاج

منفاستحقالرواياتفيبالطاماتفاتىعليبحبفتنممن"هو:حبان

عنيرويهما"عامة:عديابنوقال174(،)1/المجروحين."التركأجلها

وإذاورواياتأخبارعليعنولهالضعفبينوهوعليهأحديتابعهلاعلي

جهةمنالانكاراتىوانمابروايتهبأسلاعنديفهوثقةالاصبغعنحدث

201(،)2/الكاملضعيفا"ا.هـ.يكونلعلهعنهالراويلانعنهروىمن

39(،)1/الضعفاءفيالمغني"ا.هـ.تشيعهفيغال"واه:الذهبيوقال

خليفةوقطربنالاجلحوعنهوعليعمرعننباتةبن"أصبغ:وقال

.(1/233)الثقاتمعرفة.العجليووثقه،(1/136)الكاشفهـ..ا"تركوه

.""بخر:ب""في

."وقد":هـ""و"ب"وقي
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.)1(نفسكعلىجنيتفأنت،ولدك

عنهاللهرضيالخطاببنعمرأتيمحمد)2(:بنجعفروقال

يساعدهالمفلما،تهواهكانتالانصارمنبشابتعلقتقدبامرأة

علىالبياضوصبتصفرتها،فألقت)3(بيضةفأخذت،عليهاحتالت

الرجلهذا:فقالت،صارخةعمرإلىجاءتثم،فخذيهاوبينثوبها

عمرفسأل.فعالهأثروهذا،أهليفيوفضحني،نفسيعلىغلبني

فجعلالشاببعقوبةفهم.المنيأثروثوبهاببدنهاإن:لهفقلنالنساء

أتيتمافوالله،أمريفيتثبت،المؤمنينميريا:ويقول،يستغيث

فقال،فاعتصمتنفسيعنراودتنيفقدبها،)4(هممتولافاحشة

ثم،الثوبعلىماإلىعليفنظر،أمرهمافيترىماالحسنأبايا:عمر

ثم،البياضذلكفجمدالثوبعلىفصب،الغليانشديدحاربماءدعا

.()فاعترفت،المرأةوزجرالبيضطعمفعرف،وذاقهواشتمهأخذه

عن)6(وغيرهالخرقيذكرهماهذاويشبه:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

اجده.لم

علي.بنمحمدبنحم

لقت"."و:"ا"في

".هممت"وما"!":في

اجده.لم

)3/البناءالمقعلابن29(،)01/المغني)501(،الخرقيمختصر

الكبيرالشرح027(،)5/الزركشيشرح103(،)4/الكافي929(،

)1/الهداية25(،)2/المحرر794(،2/)0الانصاف794(،0/2)

.(5922/)الفروع،(501)7/المباع،(652
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وهي،ذلكنكرو،)2(عنينزوجهاأنادعتإذاالمرأةأن:أحمد)1(

شيء،علىماءكأخرج:لهويقال،بيتفيمعهايخلىفإنه،ثيب

وبطل،منيفهوذابفان،النارعلىجعلبمنيليسأنهادعتفان)3(

.)4(رباحأبيبنعطاءمذهبوهذا.قولها

ذابالنارعلىجعلإذاالمنيفان،الظاهرةبالاماراتحكموهذا

عنعجزأنا:قالفان،ويبستجمعبيضبياضكانوإن،واضمحل

قولها.صحمائيإخراج

إليه،ترافعازوجينأن:)6(القضاة(بعض)ذكرهما:هذاويشبه

)8(،الجماععنديغوطعذيوط)7(الاخرأنمنهما:كلوادعى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)246(.داودأبيروايةفيأحمدالامامعليهنص

الشيبإلىيصلاوسنكبرولمرضالجماععلىيقدرلاالذيهو:العتين

)402(.التعريفات)165(،الفقهاءانيس)952(،التوقيفالبكر.دون

)931(،المطلع253(،)1/عرفةابنحدود)88(،الطلبةطلبةوانظر:

)872(.الكليات

"فاذا".:"أ"في

الشرح29(،)01/المغني)246(،داودأبيروايةأحمدالاماممسائل

794(.)02/الكبير

بعض".عنذكر"ما:"هـ"و"أ"في

)3/الجليلمواهبانظر:.سحنونأصحابمننصرحمدبنوهو

.(691)2/الحكامتبصرة484(،

"هـ".و"جى"منساقطة"عذيوط"

المنيرالمصباح:انظرالياء.وفتحالعينبكسروهوواصطلاحالغةمعناههذا

=تبصرة484(،)3/الجليلمواهب934(،)7/العربلسان)993(،
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تينا)1(أحدهمايطعمأنفأمر،وتناكرا

.)3(بذلكالعيب

صاحبفعلمقثاء)2(،والاخر،

طالب-أبيبنعليإلىشكاشاباإن:نباتةبن)4(أصبغوقال

فعادوا،سفرفيأبيمعخرجواهؤلاءإن:فقال،نفرا-عنهاللهرضي

فقالوا:؟مالهعنفسألتهم،مات:فقالوا،عنهفسألتهم،أبييعدولم

فاستحلفهم،شريحإلى(وترافعنا)،كثيرمالمعهوكان،شيئاتركما

رجلين،منهمرجل)6(بكلفوكل،بالشرطعليفدعا،سبيلهموخلى

احدايدعوا)7(ولا،بعضمنيدنوأنبعضهميمكنواألاوصاهمو

هذاأبيعنأخبرني:فقال.أحدهمودعا،كاتبهودعا،يكلمهم

سيركم؟كانوكيف؟نزلتممنزلأيوفي؟معكمخرجيومأي:الفتى

ومن؟ودفنهغسلهعمن)8(وسأله؟بمالهأصيبوكيف؟ماتعلةوبأي

كبر)9(ثم،يكتبوالكاتب،ذلكونحودفن؟وأين؟عليهالصلاةتولى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

312(.)1/التحفةشرحفيالبهجة691(،)2/الحكام

"لفتا"."هـ":و"بر"و"ب"في

)521(.الصحاحمختار)094(،المنيرالمصباح.الخيارالقثاء:

484(.)3/الجليلمواهب691(،)2/لحكامتبصرة

.""الاصبغ:"ا"في

"فارتفعنا".:"هـ"و""بوأ""في

واحد"."بكل:"هـ"و"ب"في

".يمكنو"ولا:"هـ"و"جى"و"ب"في

"عن".:"ب"في

"فكبر".:"هـ"و""بو"أ"في
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نأظنوانهمإلالهمعلملاوالمتهمون،معهالحاضرونفكبر)1(علي

مجلسه،عنالأولغيبأنبعدآخردعاثم.عليهمأقرقدصاحبهم

الجميع،عندماعرفحتى،كذلكالاخرثم،صاحبهسألكمافسأله

،الاولبردأمرثم،صاحبهبهخبرمابضديخبرمنهمواحدكلفوجد

منسمعتبماوكذبك)2(غدركعرفتقد،اللهعدويا:فقال

السجن،إلىبهأمرثم،الصدقإلاالعقوبةمنينجيكوما،أصحابك

نأيشكوالمالحالالقومأبصرفلما،الحاضرونمعهوكبروكبر،

المؤمنينميريا:فقال،فهدده،منهمآخرفدعا،عليهمأقرصاحبهم

بالقصة،فأقرواالجميعدعاثمصنعوا،لماكارهاكنتلقدوالله

ينجيكولاأصحابكأقرقد:لهوقيل،السجنفيالذيواستدعى

وأقاد،المالفأغرمهم،القومبهقرما)3(بمثلفأقر،الصدقسوى

)4(.بالقتيلمنهم

فادعى،هامتهعلىرجلاضربرجلالقضاةبعضإلىورفع

إلىعينيهيرفعبأن،يمتحن:فقال،وشمهبصرهأزالأنه:المضروب

منهاوينحدرلها،عيناهتثبتلم(صحيحا)كانفان،الشمسقرص

بلغت:الشمصحبحكانفان،أنفهإلىوتقدمخرقةوتحرق،الدمع

"ب".منساقطة"فكبر")1(

"."عنادك"جى"وفي."ب"منساقطة""غدرك)2(

"بكل".:"هـ"و"جى"و""بفي)3(

فيضوانظر:917(.)01/لبيهقيو42(،)01/الرزاقعبدمختصرارواه)4(

.()173الحكاممعين(،1142/)1المحلى588(،)1/القدير

فتحها"."فان"ب":في)5(
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.)1(عيناهودمعتخيشومهالرائحة

القضية،هذهنظير-")2(عنهاللهرضي-علي"اقضيةفيورأيت

وينخس،لسانهيخرجأنفامر،أخرسأنه)3(ادعىالمضروبوأن

فهوأسودخرجوان،اللسانصحيحفهوأحمرالدمخرجفان،بإبرة

)4(
.خرس

عنه-اللهرضي-طالبأبيبنلعليقيل:نباتةبن()أصبغوقال

منمنهمفنادوا:فقال،المشركينأيديمنالمسلمينأسرىفداءفي

.6(فارولفانه؛ورائهمنكانتمندون،يديهبينجراحاتهكانت

دينارالالفهذهمنعنهيتصدقأن:آخرإلىرجلوأوصى:قال

علي-إلىفخاصموه،الباقيوأمسكبعشرها،فتصدق،أحببما

،أنصفوك:فقال.النصفويعطيناالنصفيأخذ:وقالوا-عنهاللهرضي

الرجلعنفأخرج:قال،حببتمامنهاأخرج:ليقالإنه:قال

أمركالرجللان:قالذلك؟وكيف:قال،لكوالباقي،تسعمائة

فأخرجها.،التسعمائةأحببتوقد،أحببتماتخرجأن)7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

03(.)13/العليلوشفاءالنيلشرح

نباتة.بنللأصبغوهو.مخطوطاولامطبوعاالكتابأجدلم

.أ""منساقط"ادعى"

)173(.الحكاممعين145(،)2/الحكامتبصرة:انظر

."الاصبغ":"أ"في

145(.)2/الحكامتبصرة

"أ".منساقطة"أن"
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ثمعبد،أنهعلىصاحبهاحدهمايبيعحرينرجلينفيوقضى

لانفسهما،سارقانلأنهماأيديهما)1(؛بقطعبلدالىبلدمنيهربان

.الناسولاموال

بالقطعاولىوهما،)2(الحقوهو،القضاءأحسنمنوهذا:قلت

المنتهب)3(دون-قطعإنماالسارقفإن،المعروفالسارقمن

،()النباشقطعولهذا.منهالتحرزيمكنلالانه)4(-؛والمغتصب

.)6(العاريةجاحدبقطعالسنةجاءتولهذا

كانفلما،تزوجتامرأةقيأيضا-عنهاللهرضي-عليوقضى

قدخلالزوجوجاءسرا،)7(الحجلةصديقهاأدحلتزفافهاليلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فيحزمابنطريقهمنورواه591(،و491)01/الرزاقعبدنحوهروى

/)01القاريعمدة488(،)4/الباريفتح:وانظر336(.)11/المحلى

عنه.اللهرضيعليايدركالموقتادةجريجابنمنقطعواسناده28(.

نظر:.خلافهعلىوالجمهور337(،)11/المحلى.الظاهريةمذهبوهو

المنذرلابنالاشراف28(،)01/القاريعمدة488(،)4/الباريفتح

/2(.)492

.)375(المطلع.يختلسهولمسلبهإذاالشيءانتهبمنفاعلاسم:المنتهب

المطلع)538(،التعريفاتعدوانا.غيرهحقعلىاستولىمن:المغتصب

.)274(

مختار)141(،الطلبةطلبة.ذلكيعتادمنوالنباش،استخرجهالميتنبش

)095(.المنيرالمصباح)643(،الصحاح

الهداية83(،)5/الحقائقتبيين.عوضبغيرالمناتمليك:اصطلاحاالعاريه

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن()1688مسلمرواهوالحديث.(452)5/

=)124(،الصحاحمختار.للعروسوالاثواببالحلليزينبيت:الحجلة
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فقامت،الصديقالزوجفقتلفاقتتلا،)1(الصديقإليهفوثب،الحجلة

،بالزوجقتلهاثم،المرأةعلىالصديقبديةفقضى،فقتلتهالمرأةإليه

له،الزوجلقتلعرضتهالتيهيلانها؛عليهاالصديقبديةقضىوانما

الزوجمن)2(بالضمانأولىوكانت،قتلهإلىالمتسببةهيفكانت

حرمته.عندفغا،فيهمأذوناقتلأ)3(قتلهالمباشرلان؛قتلهالمباشر

وهوالفقهاء،منكثيرليهيهتديلاالذيالقضاءأحسنمنفهذا

.الصواب

أدركهحتىاخرلهفأمسكه،قتلهيريدرجلمنفررجلفيوقضى

ينظرفوقف،تخليصهعلىيقدروهو،إليهماينظررجلوبقريه،فقتله

،يموتحتىالممسكويحيس،القاتليقتلأنقضى.قتلهحتىإليه

.ينكر)4(ولمينظروقفالذيالناظرعينوتفقأ

بذلك،القولإلى()العلمأهلمنوغيرهأحمدالامامفذهب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(0721)موسلقاا

"ب".منساقطة"الصديقإليه"فوثبقوله

.""بالنكال:""بفي

"ب".منساقطة"قتله"

شيبةابيوابن541(،)7/الامفيوالشافعي427(،)9/الرزاقعبدرواه

المعرفةوفي19(،)8/لبيهقيو014(،)3/لدارقطنيو438(،)5/

الناظر".عين"وتفقأقولهدون95(،)12/

التحقيقتنقيح7(،)5/المعادزاد606(،)2/رجببنقواعدانظر:

412(،=)5/المقنعشرحفيالممتع951(،)5/القاناعكشاف266(،)3/
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تعزيرهرأى-عنهاللهرضيعليا-ولعلالناظر،عينفقءفيإلا

الناظرعينفقءمسالةفيالشرعفيمساغوله،للأمةمصلحة،بذلك

السنة)2(بذلكجاءتكما،طاقةأوخص)1(منالرجلبيتإلى

علىجنىلكونه؛دافعولالهامعارضلاالتيالصريحةالصحيحة

لهفجوز،عليهيقدمانلهيحللامحرمانظراونظر،المنزلصاحب

.حمد)4(و،)3(الشافعيمذهبوهذا،عينهفيفقأيحذفهأنءلمجبررالنبي

النبيعن-عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثمن،"الصحيح"وفي

ولا(،دية)فلا،عينهففقاوا،إذنهمبغيرقومبيتفياكللع"من:ع!يم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

695(،)11/المغني63(،)25/الانصاف63(،)25/الكبيرالشرح

المبدع113(،)6/الزركشيشرح123(،)2/المحرر77(،)2/الهداية

)902(.*الربانيالفتح06(،0)2/الشافياتالمنج925(،)8/

)171(،المنيرالمصباج)697(،القاموس.القصبمنالبيت:الخص

الالبابغذاء.البابفيوالشقالثقب:هناوالمراد)177(.الصحاجمختار

157(.)6/القناعكشاف313(،)1/الادابمنظومةشرحفي

"بها"."!":في

)6/التهذيب046(،)13/الحاوي"،الام"مع283()9/المزنيمختصر

المحتاجتحفة29(،)6/القديرفيض593(،)7/الطالبينروضة038(،

791(.)4/المحتاجمغني92(،)8/المحتاجنهاية091(،)9/

)6/السننتهذيب937(،)2/الموقعينإعلام162(،)2/المحرر

مطالب386(،)3/الاراداتمنتهىشرح23(،)5/المعادزاد038(،

)6/القناعكشاف334(،)3/التحقيقتنقيح261(،)6/النهىاولي

513(.)01/المحلى.الطاهريةمذهبوهو953(.)12/المغعي157(،

35(.)7/الاوطارنيل.الشوكانيونصره

=أوطرفأونفسفيالجانيعلىبالجنايةالواجبالمالشرعا:لدية
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ص".1)ٌ"(

اطلع:قالسهلعن)2(،الزهريحديثمن"الصحيحين"وفي

)3(.
رأسه،بهايحكمدرى)4(ومعه،ع!يماللهرسولحجرةفير.

)1(

)2(

)3(

)4(

)3/المنتهىشرح5(،)6/القناعكشاف)345(،التوقيفغيرهما.

75(.)6/النهىاوليمطالب092(،

بالجانييفعلانواصطلاحا:)538(.الصحاجمختارالقؤد.:القصاص

الفقهاءأنيس)591(،الفقهاءحلية918(،)2/المغربفعل.مامثل

74(.)4/النهاية)292(،

رقم165()1/راهويهبنوإسحاق385(،)2/أحمدرواهوالحديث

رقم247()4/الكبرىوفي)0486(،رقم61()8/والنسائي)112(،

الاثارمشكلفيوالطحاوي)097(،رقم89()3/الجارودوابن)6507(،

أبيوابن991(،)3/والدارقطني588(،)8/والبيهقي593(،)2/

رقم351()13/حبانوابن)218(،رقم)95(الدياتفيعاصم

أبيحديثمن)8217(رقم301()9/الاوسطفيوالطبراني)4006(،

"وهذا:وقال09()13/المعرفةفيالبيهقيورواه.عنهاللهرضيهريرة

038(.)2/الموقعينإعلامفيالقيمابنإسنادهوصحح"،صحيحإسعاد

قلمسبقفلعلهالصحيحفيالحديثن-اللهرحمه-القيمابنذكرهماما

كتبهمنعددفيالقيمابنذكرهوقد،الصحيحيناحدفيليسالحديثإذ

السننوتهذيب038(،)2/الموقعينإعلامانظر:.للصحيحيانسبهولم

/6(.)038

"الزهراء"."جى":في

وقيل:595(.)2/والمبهماتالغوامض.العاصأبيبنالحكمإنه:قيل

254(.)12/الباريفتحسعد.سمه

لتضمرأسهافيالمرأةتدخلهعود:المهملةوسكونالميمبكسرالمدرى

-)01/الباريفتح.يسيرةأسانانلهمشط:وقيل.بعضإلىشعرهابعض
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الاستئذانجعلإنما،عينكفيبهلطعنتتنظرأذكأعلم"لو:فقال

5النظر")1(أجلمن

ه)2(
منلمخيمالنبيعلىاطلعرجلاأن:عنه("مسلم"صحيحوفي

ينظرنيهذاأنأعلملو":فقال،مدرىكليمالنبييدوفي،الحجرةستر

منإلاالاستئذانجعلوهل،عينهفي)3(بالمدرىلطعنتاتيهحتى

اتيه.حتىلييقفأنهعلملوأيالبصر)4(؟"أجل

اطلعرجلا"أن-:عنهاللهرضي-أنسعن(")"الصحيحينوفي

نحوفذهببمشقص)6(،!ي!النبيإليهفقام،!يمالنبيحجربعضفي

يختلهغ!يواللهرسولإلىأنظرفكأني:قال،بهليطعنهيختله)7(،الرجل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)14/للنوويمسلمصحيحشرح19(،)18/القاريعمدة038(،

.)384

)6241(منهااخرىمواضعوفي253()12/)1096(رقمالبخاريرواه

384(.)14/)2156(ومسلم)2495(،و26()11/

384(.)14/)2156(غيرهبيتفيالنظرتحريمبابالادابكتابفي

"ب".منساقطفي""بالمدرىقولهإلىلو":فقال،"مدرىقولهمن

لنظر".":"هـ"و"!"في

)2157(رقمومسلم)0096(،ورقم26()11/)6242(رقمالبخاري

/14(.)385

طويلاكانإذاالسهمنصل:ثالثهوفتحثانيهوسكوناولهبكسر:المشقص

للحربيالحديثغريب094(،)2/الحديثغريبفيالنهاية.عريضغير

27(.1/)1الباريفتج69(،)1/

)1/المغيثالمجموع01(،)2/النهايةيشعر.لاحيثمنيطلبه:يختله

"يختلفه"."!":في954(.
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ليطعنهم".

اللهرضي-مالكبنأنسعنوغيره"البيهقي"سننوفي

خصاص)2(عينهفالقمغ!ي!،النبيبابتىأعراليا"أن:-عنه )1(1.

عينفوجا)4(محددا)3(،عودافأخذع!ي!،النبيبهفبصر،الباب

.")6(عينكلفقاتثبتلو:فقال،(فانقمع)الاعرابي

رضي-هريرةأبيعن،الاعرجحديثمن(")7("الصحيحينوفي

فحذفته،إذنبغيرعليكاطلعامرأأن"لو:قالع!روالنبيعن-عنهالله

.("جناحمنعليككانما:عينهففقات،بحصاة

)8(
النبيعن-عنهاللهرضي-هريرهأبيعن،"مسلم"صحيحومي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"جى".منعنه"اللهرضيمالك"بنقوله

شرحفيالالبابغذاء.البابمنوالشقالثقبوهوخصجمعالخصاص

.(157)6/القناعكشاف313(،)1/الادابمنظومة

"محتدا".:"هـ"و"!"و"ب"في

ووجأه383(.)3/المغيثالمجموع.فيهغرزتهاإذاوجأبالسكينوجأته

.7(0)القاموس.ضربه

901(.)4/النهاية.ورجعبصرهردي:انقمع

)8/لنسائيو)1901(،رقم374()1/المفردالادبفيالبخاريأخرجه

والبيهقي)6307(،رقم247()4/الكبرىفيورواه)4858(،رقم06(

رقم227()1/الكبيرالمعجمفيوالطبراني)17654(،رقم587()8/

الالباني-وصححه.()0153رقم365()4/المختارةفيوالضياء)731(،

)411(.المفردالادبصحيحفي-تعالىاللهرحمه

386(.)14/)2158(رقمومسلم253(،)12/)2096(رقمالبخاري

رقم-386()14/غيرهبيتفيالنظرتحريمباب:الادابكتابمسلم
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.عينهم(يفقاواانلهمحلفقد،إذنهمبغيرقومبيتفياطلعمن":غ!ي!

نا"لو:قال!يماللهرسولانعمرابنعن"البيهقي"سننوفي

شيء")1(.فيهعليهكانماعينهففقارجلبيتفياطلعرجلا

)2(،الصريحةالصحيحةالسننهذهبموجبالاخذ:فالحق

وينهاهيخلصهأن)3(يستطيعوهو،المسلميقتلالقاتلإلىوالناظر

أعلم.والله،العينبفقءوأحق،تعالىاللهعندإثفاأعظم

فرجقطعرجلفي-عنهاللهرضي-عليالمؤمنينأميروقضى

وإن،تموتحتى،إمساكهاعلىويجبرالفرجديةمنهتؤخذأن:امرأته

عليها)4(.أنفقطلقها

هالصوابمنوأقربه،القضاءهذاحسنمافلله

)1(

)2(

)3(

)4(

5)2158(

"معرفةوفي)91765(،رقم588()8/الكبرىالسننفيالبيهقيرواه

09(.)13/لاثار"والسنن

)6/التهذيب،(046/)13الحاوي،283()9/المزنيمختصر:انظر

لمحتاجتحفة29(،)6/القديرفيض593(،)7/الطالبينروضة038(،

المحرر791(،)4/المحتاجمغني92(،)8/المحتاجنهاية091(،)9/

إعلام334(،)3/التحقيقتنقيح953(،)12/المغني162(،)2/

23(،)5/المعادزاد038(،)6/السننتهذيب937(،)2/الموقعين

وليمطالب157(،)6/القناعكشاف386(،)3/الإراداتمنتهىشرح

35(.)7/الاوطارنيل513(،1/)0.المحلى261(،)6/النهى

."مستطيع":"أ"في

اجده.لم
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نإعليهاإنفاقهماواتفاقا)1(،كاملةالديةففيه:الفرجفاما

ومصالحهابنفقتهايقومونالذينالازواجعلىأفسدهافلأنهطلقها؛

،قصدهبنقيضلهفمعاقبة:إمساكهاعلىإجبارهوأمايعود،لافسادا

منهاالتخلصيمكنهكانوقد،محرمبامرمنهاالتخلصقصدفإنه

فكان،القبيحة)3(المثلةهذهإلىذلكعنفعدل،)2(والخلع،بالطلاق

هالموتإلىبإمساكهايلزمنجزاوه

واحد،حقو)4(فيوصدرانرأسانولهولدمولودفيوقضى

حتىيترك:فقالواحد؟ميراثأم،اثنينميراثأيورب:لهفقالوا

انتبهوإنحد،وميراثلهكانجميعا،انتبهافإن،بهيصاجثم،ينام

.()اثنينميراثلهكانالاخروبقيواحد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)168(،الضماناتمجمع458(،)01/المحلى89(،)6/الامانظر:

138(،)2/المحرر147(،)7/الطالبينروضة115(،)9/الجليلمنح

037(،)8/المبدع158(،)12/المغني84(،)7/الموطاشرحالمنتقى

)4/المحتاجمغني472(،)8/المحتاجتحفة916(،)6/الزركشيشرح

حاشية388(،)4/السالكبلغة37(،)8/خليلعلىالخرشي67(،

235(.)6/الدسوقي

وانظر:)231(.المطلع.لهتبذلهعوضعلىامراتهالزوجيفارقان:الخلع

الفقهاءحلية)161(،الفقهاءأنيس)323(،التوقيف)135(،التعريفات

.الرصاعشرحمع(1/275)عرفةابنحدود،)38(لمصنفكالحدود،(017)

."المسالة":!""في

)1646(.القاموس)145(،المنيرالمصباجالازار.شدموضعالحقو:

شرحفيالبهيةالروضة)173(،الحكاممعين146(،)2/الحكامتبصرة

فرج".لهليسمن"ميراث)8(الدمشقيةللمعة
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كذلك؟ولدتمنتزوجكيف)1(:قيلفان

أبوقالوقدالفقهاء،كتبفيذكرالهاارلممسالةهذه:قلت

حدوحقوفيوصدرانرأسانلهاامرأةبفارسرأيت)2(:جبلة

.هذه)3(علىوهذه،هذهعلىهذهتغار،متزوجة

واحدبكلالزوجويتمتع،النساءتزوجكما،تزوجأنها:والقياس

إذاهذا.المرأةحلقةفيزيادةذلكفإن،والوجهين)4(الفرجينمن

ورجلين.واحدحقوعلىالرأسانكان

(سهل)بنمحمدروىفقد،أرجلوأربعة،حقوينعلىكانافإن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."!":"فكيففي

تاريخ.الكوفيالزهريجبلةاباجميعبنعبداللهبنالوليدبنثابت:اظنه

."جميلة":أ""وفي.(521)7/بغداد

،(442)3/للذهبيالعبر،(1/59)6المنتظم،377()8/الكامل:انظر

الذهبشذرات)042(،للسيوطيالخلفاءتاريخ7(،)16/والنهايةالبداية

49(.)1/الجليلمواهب6(،)7/و248()5/

سانرلهاةبامرأخبر-تعالىاللهرحمه-الشافعيالامامأنالشافعيةبعضذكر

تحفة09(،)4/المطالباسنى:انظر.وطلقهاإليهاونظرديناربمائةفنكحها

حاشية24(،)5/البهيةالغرر4(،1)7/المحتاجتحفة(،156)4/الحبيب

.(401)4/لمحتاجمغني382(،)7/المحتاجنهايةعلىالشبراملسي

بكرابيشيوخمن)314(الاعتدالميزانذيلفيكماالعطارسهلبنمحمد

الاعتدالميزان"ا.هـ.الحديثيضعممن"كان:الدارقطنيقال.الشافعي

وقال"كذاب":الحاكموقال)234(.الحثيثالكشف018(،)6/

891(.)5/الميزانلسان."الحديثيضع"كان:الخلال
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حدثنازيد)2(،بنعمارةحدثني)1(البلويمحمدبناللهعبدحدثنا

الرحمن،عبدبنسلمةأبيعن،الزهريعنالعلاء)4(،بن)3(عبدالله

وفمان،،سانرلهبإنسان-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرأتي:قال

ودبران.واحليلان)6(،،أرجلربعوأيد،ربعو(،)أعينوأربع

-،عنهاللهرضي-بعليفدعا؟المؤمنينأميريايرثكيففقالوا:

غطيطغطفاننام،إذاينظرإحداهما:،قضيتانفيهما:فقال

القضيةوأما،فنفسانمنهماكلمنغطوان،واحدةفنفسواحد)7(،

،واحدةفنفس،جميعامنهما)8(بالفانويسقيانفيطعمان،الاخرى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

انطر:".الحديثيضع"كان:الدارقطنيقال.البلويمحمدبناللهعبد

الاعتدالميزانذيل593(،)3/الميزانلسان184(،)4/الاعتدالميزان

895(.)2/الضعفاءفيالمغني)156(،الحثيثالكشف)314(،

)5/الاعتدالميزان."الحديثيضع"كان:الازديقالزيد.بنعمارة

"يزيد".:"!"في032(.)4/الميزانلسان212(،

".الله"عبيد"هـ":و"ا"في

بنومعينابن:وثقه،الدمشقيزصبربوالربعيزصلربنالعلاءبناللهعبدهو

اللهرحمههـ-164سانةتوفي.مسلمسوىالجماعةلهروىوغيرهما،سعد

324(،)7/سعدابنطبقات)153(،الدارميتاريخنطر:-5تعالى

504(.)15/الكمالتهذيب

"هـ".منساقط"اعينربع"و

المظلع)1275(،القاموس.الانسانذكرمنالبولمخرجالاحليل:

)94(.الطلبةطلبة)148(،

واحدا"."غطيطا"ب":وفى"،واحدة"غطيطة:"ا"في

".المبالين"من"ا":في
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علىواحدكلمنوتغوط،حدةعلىمنهماواحد)1(كلمنبالوإن

رضي-عليفقال.النكاجطلباذلكبعدكانفلما.فنفسانحدة)2(،

)3(حدثتإذأما:قالثم،تنظروعينفرجفيفرجيكونلا-:عنهالله

وبينهما،ماتانلبثافما،سريعاجميعاسيموتانفإنهما،الشهوةفيهما

.نحوها)4(أوساعة

بامرأةاتي-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرأن:ذلكومن

:-عنهاللهرضي-عليفقال.برجمهافأمر(،فأقرت)فسألها،زنت

ليكان:قالتالزنا؟علىحملكمالها:قالثمعذرا،لها)6(لعل

فظمئت،لبنولاماءإبليفي.يكنولم،ولبنماءإبلهوفي،حليط

فلما5ثلاثاعليهفأبيت.نفسيأعطيهحتىيسقينيأنفأبى،فاستسقيته

فقال،فسقانيأرادالذيأعطيته)7(ستخرجنفسيأنوظننتظمئت

علئه(ثمفلاولاعاصضطزغيرلايخفمن>أكبرالله-:عنهاللهرضي-علي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

."هـ"و""بو"ا"منسافط""واحد

"هـ".منساقطحدة"علىواحدكلمن"وتغوطقوله

"حدث"."!":في

مسلسلالأثرهذاواسناد28(.)13/العليلوشفاءالنيلشرحانظر:

ترجمتهم.فيسبقكمابالكذابين

"هـ".منساقطة"فأقرت"

"بها".:"ا"في

"تخر!"."ب":في
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.([)1731:]البقرةغفوررحيض(اللهان

عمرأتي:السلميالرحمغعبدأبيعن")2(،البيهقي"سننوفي

يسقيهاأنفأبى،فاستسقتراععلىفمرت،العطشجهدهابامرأة

فقالرجمها.فيالناسفشاور.ففعلتنفسها،منتمكنهأنإلا

ففعل.،سبيلهاتخليأنأرى،مضطرةهذه:علي

شرابأوطعامإلىالمرأةاضطرتلوهذا،علىوالعمل:قلت

فلانفسها،منفمكنته،الهلاكوخافتبنفسها،إلافمنعهارجلعند

عليها.حد

مأ،نفسهامنتمكنأن)4(الحالهذهفيلهايجوزفهل:قيلفإن

المكرهةحكمحكمهاهذه:قيل)6((؟)ماتتولوتصبرأنعليهايجب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

رقم704()8/الرزاقوعبد(،)05017رقم411()8/البيهقينحوهروى

13654().

قيل)05017(.رقم411()8/البيهقيسنن."للبيهقي"السنن"!":في

المراسيللا.:قالعمر؟منالسلميالرحمنعبدابوسمع:معينلابن

الجرح.مرسلعمرعنروى:حاتمأبوقال)49(.حاتمأبيلابن

.()164الترجمة)5(والتعديل

"."فاستسقته:"ب"في

".الحالة":"!"في

4(،00)4/البزدوياصولشرحالاسراركشف97(،)1/الاحكامقواعد

النهىأوليمطالب48(،)5/الهنديةالفتاوى211(،)2/والتحبيرالتقرير

.(145)6/المختارالدر،(188)6/

."قلت":!""في

136



)1(.قتلتكوإلانفسكمنمكنتانلها:يقالالتيالزنا،على

صبرتولو،بذلكالقتلمنتفتديأنولهاعليها،حذلاوالمكرهة

يجبلاكمانفسها،منتمكنأنعليها)2(يجبولالها،أفضللكان

لم(قتل)حتىصبروإن،به)4(يتلفظأنالكفر)3(علىالمكرهعلى

اثما)6(.يكن

اولى.الفاحشةعلىفالمكرهة

منتمكنلمإن:له)7(وقيل،لرجلذلكمثلوقعلو:قيلفان

نفسه،منيمكنحتى،والشرابالطعاممنعأو،قتلناكوالا،نفسك

التمكين؟لهيجوزفهل.الهلاكوخاف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"أ":"قتلناك..في

"ا".منساقطة"عليها"

"الكفر".:"جى"منسقطوقد"هـ".منساقطالكفر""على

يلتفط"."أن"أ":في

"هـ".منساقطة"قتل"

عبدتفسير4023(،)7/حاتمأبيابن065(،)7/الطبريتفسيرانظر:

للشافعيالقرآناحكام86(،)3/البغويتفسير276(،)2/الرزاق

)3/العربيلابنالقرآنأحكام423(،)3/عطيةابنتفسير)892(،

)4/المحتاجمغني226(،)6/الام525(،)4/كثيرابنتفسير016(،

الصنائعبدائع43(،)24/المبسوط59(،)3/الاثارمعانيشرح137(،

الالبابغذاء(،167)6/القناعكشاف392(،)12/المغني176(،)7/

188(،)1/القواعدفيالمنثور892(،)6/النهىأوليمطالب83(،)2/

192(.و22)7/الطالبينروضة)135(،للسيوطيوالنظائرالاشباه

"فقيل".:"هـ"في
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.)1(للموتويصبر،ذلكلهيجوزلا:قيل

المفعوليلحقالذيوالفساد)2(العارأن:المرأةوبينبينهوالفرق

الطعاممنعو،بالقتللهيحصلمماشروهو،تلافيهيمكنلابه

ودينهوقلبهوعقلهنفسهفيفسادهذافان،يموتحتىوالشراب

فتفسدها،والقلبالروحفيتسريمسمومةاللوطيونطفة،وعرضه

بالقتلوبدنهروحهبينالتفريقففساد.صلاحمعهيرجىأنقلفسادا

يراودهمنيقتلانعليهيجباولهيجوزولهذا)3(،المفسدةهذهدون

بعبدهالسيدفعلهولو.مفسدةخوفغيرمنذلكأمكنهإننفسهعن

السلف:بعضوقال)4(.عليهملكهاستدامةمنيمكنولم،عليهبيع

اذاسيمالا،بالمثلةالعتقعلىمبنيقوي)6(قولوهو(.)عليهيعتق

المثلة.مجرىجارهذافان،ذلكعلىاستكرهه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

145(،)6/عابدينابنحاشية996(،)2/الفتاوىفيالنتفانظر:

.()135للسيوطيوالنظائرالأشباه

"!".و"ب"منساقطة"الفساد"

المحبينروضة41(،)5/المعادزاد)271(،الكافيالجوابانظر:

)24/الاستذكار01(،0)4/الفوائدبدائع)81(،للذهبيالكبائر)936(،

)5/تيميةلابنالكبيرالتفسير435(،)3/النبويةالسعةمنهاج97(،

المستقنعزادشرحالممتع503(،)2/الكبائراقترافعنالزواجر504(،

/1(.)244

بمملوكهفعلمنانعلىالامة"اجمعت-:تعالىاللهرحمه-الذهبيقال

)82(.الكبائر"ا.هـ.مجرملوطيفهو

".عليهيعتقهالسلفبعض"وكان"ا":وفي

"هـ".و"!"و""بمنساقط"قوي"
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بعضفاراد،بغلامهيتهمرجلعنأحمد)1(الامامسئلوقد

إذا،وبينهبينهيحال:فقال؟غلامهفدبر،الامامإلىيرفعهأنالناس

معلنا)2(.فاجراكان

؟يهربأنللغلاميباحفهل:قيلفإن

في)4(-الطرسوسيعمرو)3(أبوقال.ذلكلهيباحنعم:قيل

منهأريدإذاللمملوكالهربإباحةباب-)6(:اللواطتحريم()كتاب

سفيانعنالمباركبناللهعبدإلىصحيحباسنادساقثمالبلاء،هذا

لابمايامرونني)7(،لهؤلاءمملوكإني:فقال،أتاهعبداان":الثوري

."الارضفياذهب:قال؟نحوهأويصلح

عنالمباركبناللهعبدسئل:قال)8(،الريانبنالقاسموذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)7(

)8(

عنه".الله"رضي:"جى"وفي"،حنبل"بن:"ا"في

42(.)4/الفروع)372(،داودلابياحمدالاماممسائل

"عمر"."جى"!في

فيالطلببغيةوفي"الطرطوشي"،:"هـ"وفي"الطرشوشي"،"ب":في

إبراهيمبناللهعبدبنعثمانعمروبو"القاضي101(:)1/حلبتاريخ

مسندا"ا.هـ.فاضلاوكانالنعمانمعزةقاضيالطرسوسي

"."بمنساقط"كتاب"

.أجدهلم

"يامروني".:"ب"في

المؤتلفهـ.022سنةتوفي.اللكيالريانبنصدقةبنكثيربنالقاسم

تهذيب113(،)16/النبلاءعلامسير7301(،)2/للدارقطنيوالمختلف

417(.)23/لكمال
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:قال.نفسهعنويذب)1(،يمنع:قاليفضحوه؟أنأرادواإذاالغلام

انتهى..نعم:قالينجو؟حتىأيقتل،القتللاإينجيهلاأنهعلمإنارأيت

قتلمن"فان؛قتلإنوشهيدا،قتلإنمجاهداويكونقلت)2(:

الفاحشة؟هذهدونقتلمنفكيف،شهيد")3(فهومالهدون

فصل

عنه-اللهرضي-الخطاببنعمرإلىرفعتامرأةأن:ذلكومن

وأعادت،المومنينميريانعم:فقالتذلك؟عنفسألها،زنتقد

أنهيعلملامناستهلالبه)4(لتستهلإنها:عليفقال.وأيدتهذلك

.)6(الفراسةدقيقمنوهذا.(الحد)عنهافدرأ.حرام

فصل

خربةفيوجدبرجلأتيأنه-:عنهاللهرضي-عليقضاياومن

:فقال؛فسأله،دمهفييتشحطقتيليديهوبين،بدممتلطخسكينبيده

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."ب":"يمتنعفي

"ب".منساقطة"قلت"

"مع523()2/)141(رقمومسلم147(،)5/)0248(البخاريرواه

عنهماهاللهرضيعمروبناللهعبدحديثمن"النوويشرح

)796(.الصحاجمختار)963(،المنيرالمصباج.صوتهاترفعاي

)168(،مسندهفيلشافعيو504(،و404و304)7/الرزاقعبد51رو

415(،)8/السننفيالبيهقيطريقهومن)505(،الحديثاختلافوفي

والقائل204(.)11/المحلىفيحزموابن326(،)12/المعرفةوفي

-.عنهمااللهرضي-علثاوليسعثمان

"ب".منساقطالفصلهذا
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مسرعا،رجلأقبلبهذهبوافلما.فاقتلوهبهاذهبوا:قال،قتلتهأنا

يا:الرجلفقال،فردوهعلي)1(،إلىردوه.تعجلوالا،قوميا:فقال

حملكما:للأولعليفقال.قتلتهأنا،صاحبههذاما،المؤمنينأمير

وما،المؤمنينميريا:قال؟تقتلهولم)2(،قاتلهأنك:قلتأنعلى

ناو،دمهفييتشحطالرجلعلىالعسسوقفوقد؟أصنعأنأستطيع

خربة؟فيأخذتوقد،الدمأثروفيها،سكينيديوفي،واقف

أصنع،لمبمافاعترفت،قسامةيكونوأن،منييقبلألافخفت

كانفكيف.صنعتمابئس:عليفقال.اللهعندنفسيواحتسبت

الغلس)3(،فيحانوتيإلىخرتجما،قصابرجلإني:قال؟حديثك

أخذنييديفيوالسكينسلخهاأنافبينما)4(وسلختها،بقرةفذبحت

وعدت،حاجتيفقضيتفدخلتها،بقربيكانتخربةفأتيت،البول

،()أمرهفراعنيدمهفييتشحطالمقتولبهذاأنافاذا،حانوتيأريد

وقفوقدباصحابكإلاأشعرفلم،يديفيوالسكينإليهأنظرفوقفت

فأيقنت.سواهقاتللهما،هذاقتلهذا:الناسفقال،فأخذوني،علي

للمقرعليفقال،أجنهلمبمافاعترفت،لقولي)6(قولهمتتركلاأنك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ب".منساقط)علي"

".قتلته"انا"ب":في

المنيرالمصباج)478(،الصحاجمختار.الليلآخرظلمة:بفتحتينالغلس

)723(.المحيطالقاموس)045(،

"فبينا"."ب":و"ا"في

"ب".منساقطة"امره"

"ا".منسقطت"قولهم"
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الرجلفقتلت،فلساعتراني:فقال؟قصتككانتكيففأنت:الثاني

الخربة،منفخرجت،العسسحسسمعتثم،مالهفيطمعا

ببعضمنهفاستترت،وصفالتيالحالعلىالقصابهذاواستقبلت

علمتبقتلهأمرتفلما.بهتوكوفأخذوه،العسسأتىحتىالخربة

اللهرضي-للحسنعليفقال.بالحقفاعترفتأيضا)1(بدمهأبوءأني

قتلقدكانإن،المؤمنينميريا:قالهذا؟فيالحكمما-:عنهما

أخيا!انيآأخياهاومق>:تعالىقالوقدنفسا،أحيافقدنفسا

عنهما،-عنهاللهرضي-عليفخلى32[،:]المائدةجميعأ(الناس

)2(.المالبيتمنالقتيلديةخرجو

بغيركانوان،إشكالفلاالاولياءبرضىصلحاوقعإنوهذا

بذلك؛يسقطلاالقصاصأن:الفقهاءأقوالمنفالمعروفرضاهم

فيتعين،يسقطهمايوجدولم،يوجبهبمااعترفقدالجانيلان

.استيفاؤه

هذهنطيروقعوقد،قويوجه)3(المؤمنينأميرفلحكموبعد:

القتل.فيليستنهاإلالمجي!اللهرسولزمنفيالقصة

حدئنا،الحرانيكثيربن)4(يحيىبنمحمدحدئنا:النسائيقال

"."ا":"بذنبه)1(في

قندسابنحاشية644(،)5/الفروعتصحيح102(،)12/المغني:انظر)2(

)386(.الفروععلى

عنه".اللهرضي"علي"ب":في)3(

"علي"."هـ":في)4(
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عن)1(،سماكعننصر،بنأسباطحدثنا،طلحةبنحمادبنعمرو

الصبح-سوادفيرجلعليهاوقعامرأة"أن:أبيهعن،وائلبنعلقمة

مربرجلفاستغاثتنفسها،علىبمكروه-المسجدإلىتعمدوهي

فأدركوا،بهمفاستغاثت،عددذووعليهامرثم،صاحبهاوفر،عليها

فجاءوا،الاخروسبقهم،فاخذوهبه)2(،استغاثتكانتالذيالرجل

بهفأتوا.الآخرذهبوقدأغثتبن،الذيأنا:فقال،إليهايقودونهبه

ادركوهألهم:القوموأخبر.عليهاوقعانهفاخبرته،ع!ي!اللهرسول

هؤلاءفأدركنيصاحبها،علىأغيثهاكنتإئما:فقاليشتد،

لمجيو:اللهرسولفقال،عليوقعالذيهو،كذب:فقالت،فأخذوني

،ترجموهلا:فقال)3(،الناسمنرجلفقام.فارجموهبهانطلقوا

عندثلاثةفاجتمع.فاعترف،الفعلبهافعلتالذيفأناوارجموني

"أما:فقال-والمرأة،أغاثهاوالذي،عليهاوقعالذي-لمجيواللهرسول

رضي-عمرفقال.حسناقولااغاثهاللذيوقال.لك("غفرفقدانت

"لا:وقال،مج!ي!اللهرسولفابى.بالزنااعترفالذيارجم-:عنهالله

.")ه!تابقدانه)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

انظر:هـ.123سنةتوفي.البكريالذهليأوسبنحرببنسماكهو

245(.)5/النبلاءاعلامسير115(،)12/الكمالتهذيب

"."بمنساقطبه"استغاثتكانتالذيالرجل"فادركوا

"!".منساقطة"الناس"من

"لانه".:"هـ"و"!"و"ب"في

المنتقىفيالجارودوابن)7311(،رقم313()4/الكبرىفيالنسائيرواه

)91(،رقم15()22/الكبيرفيلطبرانيو)823(،رقم122()3/
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الزبير،بناللهعبدبنمحمدعن""مسندهفيأحمدالامامورواه

-فذىه-أبيهعن،وائلبنعلقمةعن،سماكعن،إسرائيلحدثنا

أهلتابهالوتوبةتاب"لقد:فقالارجمه،اللهرسوليافقالوا:وفيه

.")2(منهمالله)1(لقبلالمدينة

حدئنافيقر")3(يجيءالحلأصاحبفي"بابداود:أبووقال

عن،إسرائيلعنالفريابي)4(،عن،فارسبنيحيىمحمدبن

لوتوبةتابلقد":قال(؟)ترجمهألا:وفيه-بنحوهفذكره-سماك

."منهم)6(لقبلتالمدينةأهلتابها

علىاستكرهتاذاالمرأةفيجاءما"باب:الترمذيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الصغيرالسننوفي)17323(،رقم494()8/الكبرىالسننفيوالبيهقي

)3326(.رقم323()3/

"لقبلها"."هـ":و"ب"في

)91(،رقم16()22/الكبيرفيالطبرانيرواه993(،)6/المسند

علىجذامنكرحديث"هذا:وقال179()3/الحفاظتذكرةفيوالقيسراني

هـ.."اإسنادهنظافة

)616(.داودابيسنن

بووالنسائيوثقه،الضبياللهعبدابوالفريابيواقدبنيوسفبنمحمدهو

الجرحانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-212سنةتوفي.والدارقطانيحاتم

/)01النبلاءاعلامسير52(،)27/الكمالتهذيب012(،)8/والتعديل

.)114

القيمابنذكرهالذيواللفط)9437(.رقم)616("ارجموه":داودابيلفظ

993(.)6/أحمدرواه

"لقبلث!.:"هـ"و"ب"في
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عن،الرقيسليمانبنمعتمر)2(أخبرناحجر،بنعليحدثناالزنا")1(

استكرهت":قالأبيهعن،وائلبنالجبارعبدعن،أرطاةبنالحجاج

واقامهالحد)3(،ع!يماللهرسولعنهافدر،ع!يمالنبيعهدعلىامراة

هذا:الترمذيقال.مهرالهاجعلأنهيذكرولمصابها".الذيعلى

غيرمنالحديثهذارويوقد،بمتصلإسنادهليس،غريبحديث

لمحجربنوائلبنالجبارعبد:يقولمحمداوسمعت،الوجههذا

بأشهر)4(،أبيهموتبعدولدإنه:يقال،دركهولاأبيهمنيسمع

علىليسأن:وغيرهممج!ي!النبيأصحابعندهذاعلىوالعمل

حد.(المستكره)

محمدبنطريقمنأبيهعنوائلبنعلقمةحديثساقثم

امرأةأن:ولفظه:عنهسماكعن)7(الفريابيعنالنيسابورييحمى
)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(122)3/الترمذيجامع

122(،)3/الترمذيعندكما"معمر":لصوابو،النسخجميعفيهكذا

326(.)28/الكمالتهذيب:انظر318(0)4/حمدو

"ب([هو"ا"منساقط"الحد"

وابن318(،)4/احمدرواهكما)1855(.رقم601()6/الكبيرالتاريخ

وابن)64(،رقم92()22/الكبيرفيوالطبراني105(،)5/شيبةابي

منضعيفالاسناد"هذا:وقال041()8/والبيهقي)8925(،رقمماجه

عبدانلاخر:والجبار،عبدمنيسمعلمالحجاجاناحدهما:وجهين

"ا.هـ.وغيرهالبخاريقالهابيهمنيسمعلمالجبار

."المكره":!""في

.""علي:هـ""في

.(122)3/الجامع.هـ."اسماكحدثنا:قالإسرائيل"عن:الترمذيعاند
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فتجللها،رجلفتلقاهاالصلاةتريد!يماللهرسولعهدعلىخرجت

نا:فقالت،رجلعليهاومز،فانطلق،فصاحتمنها،حاجتهفقضى

المهاجرين،منبعصابةومزتوكذا،كذابيفعلالرجلذاك)1(

فأخذوافانطلقواوكذا)3(،كذابيفعلالزجلذاك)2(ان:فقالت

هذا،هونعم:فقالت،بهفأتوهاعليها.وقعأنهظئتالذيالزجل

وقعالذيصاحبهاقامليرجمبهأمرفلمالمج!،اللهرسولبهفأتوا

غفرفقد"اذهبي:لهافقال.صاحبهاأنااللهرسوليا:فقالعليها)4(:

"ارجموه":عليهاوقعللذيوقالحسنا،قولاللرجلوقاللك"الله

:الترمذيقال(")منهملقبلالمدينةأهلتابهالوتوبةتاب"لقد:وقال

بنوعلقمة")7(."صحيح:نسخةوفي."غريبحسن)6(حديث"هذا

وعبد،ئلوبنالجبارعبدمنأكبروهو،)8(أبيهمنسمعحجربنوائل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"."ب"و"هـ":"ذلكفي

"."ب([:"ذلكفي

"هـ".منساقطوكذا"كذابي"فعلقولهإلى"بعصابة"ومرتقولهمن

".الذي"للرجل:"هـ"و"جى"و""بفي

.()1454رقم(122)3/والترمذي)9437(،رقمداودابو

"ا".منساقط"حسن"

المطبوعفيوكذا،"صحيحغريب"حسن123(:)3/الغربدارطبعةفي

تحفةوفي237(.)6/العارضةمعلمطبوعو15(،)5/الأحوذيتحفةمع

"حسن:النسخبعضوفي"،غريب"حسن:وقال87()9/الاشراف

وفي179(.)3/"صحيح":الحفاظتذكرةوفيا.هـ."غريبصحيح

".غريبصحيح"حسن215(:)6/للمعذريداودأبيسننمختصر

حدثه=اباهأنعلقمةصرحوقد41(.)7/التاريخفيالبخاريعليهنصكما
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.)1(أبيهمنيسمعلمالجبار

لهذاتركهولعله،مسلمشرطعلىإسنادهالحديثهذا:قلت

وقد،سماكعلىيدوروالحديث،متنهفيوقعالذيالاضطراب

عننصربناسباطفقال،المعترفرجمهل)2(الروايةاختلفت

فيظاهرة(داود)وأبيأحمد)4(ورواية،")3(يرجمهن"فابى:سماك

رجمه.انهفيصريحةيحىبنمحمدعن)6(الترمذيورواية.ذلك

دونه.هوممنوإما-الظاهروهو-سماكمنإما:الاضطرابوهذا

داود)9(،وأبو)8(والنسائيأحمد)7(رواهكما،يرجمهلمأنه:والاشبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

بنسماك"عن:مسلمإسنادفيوجاء)0168(،رقمحديثمسلمعند

الاحوذيتحفةوانظر:..".حدثهاباهانحدثهوائلبنعلقمةأنحرب

/5(.)15

)3/الاستيعاب031(،)6/سعدابنطبقات:وانظر.الترمذيكلامانتهى

69(.)6/التهذيبتهذيب493(،)16/الكمالتهذيب606(،

"على".:"هـ"و"ب"في

رقم(122)3/الجارودوابن731(،)1رقم313()4/الكبرىفيالنسائي

)8/والبيهقي)18(،رقم15()22/الكبيرالمعجمفيوالطبراني)823(،

)3326(.رقم323()3/الصغيرلسننوفي494(،

993(.)6/المسند

"ارجموه".:المطبوعوفي.)9437(رقم)616(السنن

)1454(.رقم122()3/الترمذيجامع

993(.)6/المسند

الرجم.كتاب)7311(رقم313()4/الكبرىالسنن

.()9437رقم6()16السنن

147



رجمهسئل)1(!يراللهرسولأنحفظواورواته،ذلكغيريذكرواولم

علىجرىيكوننإما"برجمهأمرإنه":قالوالذي.لا"":وقالفأبى

اولا،بهجاءواالذيبرجمامرهعليهاشتبهيكونأنواماالمعتاد)2(،

.المعترفبرجمأمرإنه:وقال،فوهم

مضبوطونالزنافيغ!يماللهرسولرجمهمفالذينوأيضا؛

ذنز)3(:ستةوهم،معروفةخوظةوقصصهم،دن

،واليهوديين)8(،)7(العسيف)6(وصاحبة،(وماعز)،)4(الغامدية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"هـ".منساقطة"سئل"

"المعتمد"."هـ":في

مسلم:رواهكماجهينةمنامرأةوالسادسة،خمسةسوىالمؤلفيذكرولم

كلاممنيظهرماوهو216(،)11/)6916(رقمالحديثالحدودكتاب

هيالجهنيةكانتإناما.امرأتانأنهما122()12/الفتحفيلحافط

مسلمشرحانظر:العلماء،ذكركماجهينةمنبطناغامدلكونلغامدية

عتىالنبيرجمهمالذينعددفيكون؟الحوالكتنوير214(،)11/للنووي

أعلم.واللهستةلاخمسة

211(.)11/)5916(رقممسلم

21(.11/)1()5916رقمومسلم(،138)12/)6824(رقمالبخاري

)6827(،)2724(منهاأخرىمواضعوفي355()5/)5926(البخاري

الجهني-زيدبنوخالدهريرةأبيحديثمن217()11/)7916(ومسلم

.-عنهمااللهرضي

،(142)12/الباريفتح218(،1/)1للنوويمسلمشرح.الاجير:العسيف

.(183)6/للسنوسيالاكمالمكمل،(183)6/للأبيالمعلمإكمالإكمال

/21)(168و)9(21/271)(1468)البخاري."اليهوديان":جى""في

.(11/022)(961)9ومسلم،(131

841



اعترفقديكونأناستبعدالقصةهذهفيالرجمراويأن:والظاهر

رجم:هديهمنانوعلم.يرجمهولمع!ي!اللهرسوليديبينبالزنا

."برجمهوأمر":فقال.الزاني

هذهفيأنهالطاهر،ابيهعنوائلبنالجبارعبدفحديث:قيلفإن

.(اصابها")1الذيعلىالحدأقامأنه"ذكروقد،القصة

قالفقددلوان،واحدةالقصةأنعلىالحديثلفطيدللا:قيل

الجبارعبدسمعهولاعبدالجبار،منحجاج)2(يسمعهلم:البخاري

عبد"إن:البخاريقولفيانعلى.عنه)3(البيهقيحكاه.ابيهمن

فيروىمسلفافان(؛نظزا)باشهر")4(أبيهموتبعدولدالجبار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.41هص()4رقمالحاشية:انظر

."يسمع"لم:"ب"في

041(.)8/الكبرىالسنن

122(،)3/الترمذيجامع)1855(،رقم601()6/الكبيرالتاريخ

44(.)12/المعبودعون216(،)6/للمنذريداودابيسننمختصر

قدفإنهجداضعيفالقول"وهذا:البخاريكلامعلىمعلقاالمزيوقال

حملوهوابوهماتولوبي"صلاةعقللاغلاما"كنت:قالانهعنهصح

ابنالحافطقال593(.)16/الكمالتهذيب"ا.هـ.القولهذايقللم

بي"صلاةعقللاغلاما"كنت:القائلانعلىالبزاربكرابو"نصحجر:

69(.)6/التهذيبتهذيبالجبار"ا.هـ.عبدأخوهلاوائلبنعلقمةهو

القائل:كانلوفإنهجذاضعيفهذالبزاربكرأبي"قول:المباركفوريقال

فحدثنييقللموائلبنعلقمةهوابي"صلاةعقللاغلاما"كنت

حجر:ابنالحافطوقال14(.)5/الاحوذيتحفة"ا.هـ.وائلبنعلقمة

-سياقظاهريعطيهلماذلكيصجولاابيهوفاةبعدولدانهبعضهم"ونقل
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")1(..أبيصلاةأعقللاغلاما"كنت:قالالجبارعبدعن"صحيحه"

أصوليخالفما-الاعترافمع-رجمهتركفيوليس،الحديث

عليهالقدرةقبلحامنتابومنلمجيو،النبيبنصتابقدفانه،الشرع

فيالناسعليهأجمعوقد)2(،القولينأصحفيعنهسقط

لماللصحابةلمجيوالنبيقالوقد،دونهمنعلىتنبيهوهو)3(،المحارب

.؟(")4(عليهاللهفيتوب،يتوبتركتموه"هلا:أيديهمبينمنماعزفر

)1(

)2(

)3(

)4(

367(،)1/الحبيرالتلخيصابي"ا.هـ.صلاةاعقللاغلاماكنت..مسلم

31(.1)2/الاوطارنيل

التلخيصفيحجرابنالحافطلمسلمنسبهوقد،مسلمصحيحفياجدهلم

داودابوأخرجهاوقد.512()1/الاحوذيتحفةنطر:و367(.)1/الحبير

رقم173()5/حبانوابن55(،)2/خزيمةوابن)113(،)723(رقم

الاحادفيعاصمأبيوابن،257(/1)المعانيشرحفيوالطحاوي(،)1862

صحيحعلىالمستخرجالمسندفينعيمبوو)9261(،78()5/والمثاني

فيلعلائيو593(،)16/التهذيبفيالمزيوصححه24(.)2/مسلم

.31(1)2/الاوطارنيلفيكما،والذهبي،2(1)9"التحصيل"جامع

الحاوي291(،)7/الام:وانظر14(.)3/الموقعينإعلامفيوصححه

176(،)9/المبسوط404(،)7/للبغويالتهذيب037(،)13/الكبير

الاختيارات692(،)9/الوزيرلابنالعواصم69(،)7/الصنائعبدائع

الباريفتح103(،و)32/28()16/تيميةابنفتاوى)692(،الفقهية

لمنتقى144(،)6/الفروع256(،)6/النهىأوليمطالب138(،)12/

المغني126(،)11/المحلى154(،)6/القناعكشاف174(،)7/

.31()27/الانصاف،(484/)12

.(483/)12المغني

=الكبرىفيوالنسائي)9441(،رقم)622(داودوأبو217(،)5/أحمد
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براءته،ظهرتالذيالمتهمبرجمبأمرهتصنعونفكيف:قيلفان

عليه؟المرأةإقراربمجردبل،بينةعليهتقمولم،يقرولم

فان،شافجوابإلىيحتاجالذيهو-اللهلعمر-هذا:قيل

.أغثتها"الذيأنا":قالبل،يقرلمالرجل

الظاهرباللوثالحدإقامةمثلهذاإن-:أعلموالله-فيقال

كانبأنهواعترف،القومأيديبينهاربايشتدوهوأدركفانه،القوي

وهذا.هذاهو:المرأةوقالت،لهامغيثما)1(كانأنهوادعى،المرأةعند

ظاهر.لوث

وأهذانظيرهوالذيباللوثوالخمرالزناحدالصحابةأقاموقد

.)3(والرائحة)2(الحملوهو،منهقريب

)28758(،رقم532()5/شيبةأبيوابن)5072(،رقم092()4/

رقم356()4/والمثانيالاحادفيعاصمأبيبنو382(،)8/والبيهقي

بنهزالأبيهعنهزالبننعيمحديثمن363()4/والحاكم)3923(،

"يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا:الحاكموقال.عنهاللهرضييزيد

الحبيرالتلخيصداود.ابيإسنادحجرابنالحافطوحسن.الذهبيووافقه

/4(.)701

"يغشاها".وفيها:"ب"منساقطةلها""مغيثما)1(

ومسلم،(481/)068312()البخاري.""الحبل:هـ""و"ب"في)2(

عنه.اللهرضيعمرعن402()11/)1916(

)3/الكبرىفيوالنسائي(،ه91)5/شيبةابيوابن842(،)2/مالكرواه)3(

حجروابنالبرعبدابنالحافطوصحج.عنهاللهرضيعمرعن)5217(238(

وصحح=،2(ه248/)الاستذكار،26()5/التعليقتغليق.مالكالامامإسناد
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وإن-القاتلعينعلىيقسمواأنالقتيللاولياء!زالنبيوجوز

إليهم.)2(ويدفع،للوث-()1يروهلم

شهدلوكما،إليهالرجوعتعينذلكبخلافالامرانكشففلما

ظهرأوعذراء)3(،هيفاذا،برجمهفحكم،بامرأةزناأنه:أربعةعليه

به.حكمولو،عنهيدرأالحدفان،كذبهم

الاحاديث،مشكلاتمنهوالذيالحديثهذافيظهرمافهذا

.)4(أعلموالله

إسناد-بغير-عنهاللهرضيعلي")6(أقضية("كتاب)فيوفرأت

منوكان،بغتقدأنهاعليها:وشهدعلي،إلىرفعتامرأةأن

الغيبةكثيروكان،امرأةللرجلوكان،رجلعنديتيمةأنهاقصتها)7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

رواهمسعودابنوعن513(.)2/الفاروقمسند.النسائيإسنادكثيرابن

شيبةأبيابنورواه.08(1)335()6/ومسلم،(1005)663()8/البخاري

اجمعين.عنهماللهرضيميمونةالمؤمنينأمعن951()5/

حديثمن()9166(11/551)ومسلم،)3173(رقم317()6/البخاري

عنه.اللهرضيحثمةأبيبنسهل

."إليهميدفعولم":"ب"وفي

عذراء".هيإذابرجمهيحكملمبامرأةزنا"أنه:"هـ"و!"جو"ب"وفي

)6/للمنذريداودأبيسننمختصر12(،)3/الموقعينإعلامانظر:

42(.)12/المعبودعون216(،

"أ".منساقط"كتاب"

مخطوطا.ولامطبوغاأجدهولم،نباتةبنللأصبغ

"قضيتها".:"هـ"و"بر"في
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فدعت،زوجهايتزوجهاأنالمرأةفخافت،اليتيمةفشبت.أهلهعن

منزوجهاقدمفلما،بأصبعهاعذرتهافأخذت.أمسكنها)1(حتىنسوة

اللواتيجاراتهامنالبينةقامتو،بالفاحشةالمرأةرمتهاغيبته

هؤلاء.نعم:قالتشهود؟ألك:المرأةفسأل.ذلكعلىساعدنها

وطرحه،السيفحضرو،عليفأحضرهن.أقولبمايشهدنجاراتي

الرجل،امرأةفدعابيتا،امرأةكلفأدخل،بينهنوفرق،يديهبين

الذيالبيتإلىفردهاقولها،علىتزلفلم،وجهبكل)2(فأدارها

قد)3(:وقال،ركبتيهعلىوجثاالشهود،باحدىودعا،فيهكانت

لموإن،الامانعطيتهاو،الحقإلىورجعت،قالتماالمرأةقالت

رأتنهاإلا،فعلتما،واللهلا:فقالت.ولافعلن،لافعلنتصدقيني

حتى،لهامسكناهاو(فدعتنا)،زوجهافسادفخافت)4(،وهيئةجمالا

بينفرقمنأولأناأكبر،الله:عليقال؛بأصبعهاافتضتها)6(

مرو،العقر)7(جميعاالنسوةلزمو،القذفحدالمرأةفألزم.الشاهدين

منالمهرإليهاوساق،اليتيمةوزوجه،المرأةيطلقأنالرجل

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

."مسكوهاا":هـ""و""بو""افي

."درقبل":"ب"في

.[(ا"من"قد"

."وهيبة":"ب"و"ب"في

."فدعتها":"ب"في

)475(.المنيرالمصباح.ازلتهاالبكارةفضضت

الحديثغريبفيالنهاية.الشبهةوطءعلىالمراةتعطاهمابالضمالعقر:

"العفو".:"ب"في595(.)4/العربلسان273(،)3/
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عند)1(.

عجوزانو،أمولالهبلا،يتيماكان)2(دانيالأن:حدثهمثم

)س!(
بني()ملوكمنملكانو،وكفلته)4(ضمتهإسرائيلبنيمن

الملكتأتيجميلةمهيبةامرأةوكانت.قاضيانلهكانإسرائيل

نفسهاعنفراوداها)6(عشقاها،القاضيينوأن،عليهوتقصفتناصحه

ذلكمنالملكفدخلبغت)7(.أنهاالملكعندعليهافشهدا،فابت

قولكماإنلهما:فقال-،معجبافيهاوكان-غمهفاشتد،عظيمأمر

احضروا:البلدفيونادى.ترجمونهاثم،أيامثلاثةجلهاو،مقبول

منعندكهل:لثقتهالملكوقال،ذلكفيالناسفأكثر،فلانةرجم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اللهرضيعليكونأما)17463(.رقم03()4/شيبةابيابننحوهروى

رقم194()4/شيبةأبيابنرواهفقدالشهودبينفرقمنأولعنه

802(.)01/والبيهقي)93586(،رقم925()7/و)10224(

وكان،والنبوةالحكمةوجلعزاللهتاهممن-لسلاموالصلاةعليه-دانيال

وانظر:)917(.للنوويللغاتوالاسماءتهذيبانظر:بختنصر.أيامفي

احمدللاماموالزهد306(،)2/الشيخلابيالعظمة:أخبارهمنشيئا

رقم)68(الدنياابيلابنالشكر375(،)2/لنهايةوالبداية)81(،

441(.)2/البلدانمعجم)173(،

إسراثيل".بنيملوك"من:"أ"في

"يتمته".:"ب"في

"جى".و"أ"منساقطة""ملوك

على".دها"فار:"أ"في

انظر:.للرجليقالولاةبالمرمختصوصفهي.فجرت:المرأةبغت

.()1631القاموس)57(،المنيرالمصباج
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-،القاضيانعليهاشهدوقديعنى-؟عنديعسىماذا:فقال؟حيلة

وفيهم،يلعبونبغلمانهوفاذا،الثالثاليومفيالرجلذلكفخرج

حتىتعالواالصبيانمعشريا:دانيالفقال،يعرفهلاوهو،دانيال

وفلانوفلان،العابدةالمرأةفلانيانتو،الملكأناأكون

قصب،منسيفاوجعلتراباجمعثمعليها،الشاهدينالقاضيين

ففعلوا،وكذا،كذامكانإلىالقاضيهذابيدخذوا:للصبيانوقال

شيءبأي،قتلتكتفعللمفان،الحققل:لهفقالالآخر،دعاثم

:قال،بغتأنهاأشهدفقال-،ويسمعينظرواقفوالوزير-تشهد؟

)1(.فلانبنفلانمع:قالمن؟مع:قال.وكذاكذايوم:قالمتى؟

إلىردوه:فقالوكذا،كذامكانفي:قال؟مكانأيفي:قال

بأي:فقالبالاخروجاءوا،)2(مكانهإلىفردوه.الآخروهاتوا،مكانه

مع:قالوكذا،كذايوم:قالمتى؟:قالهبغت:قالتشهد؟شيء

وكذا،كذابموضع:قال؟وأين:قال،فلانبنفلانمع:قالمن؟

بالزور،واللهعليهاشهداأكبر،الله:دانيالفقال،صاحبهفخالف

فبعث،الخبرفأخبره،مبادراالملكإلىالثقةفذهب.قتلهمافاحضروا

كمافاختلفا،دانيالفعلمابهماوفعل.بينهماففرق،القاضيينإلى

القاضيين،قتلاحضرواأن:الناسفيالملكفنادى،الغلاماناختلف

.فقتلهما)3(

)1(

)2(

)3(

"أ".منساقطة"فلان"بن

"ب".منساقطة"مكانهإلىفردوهالاخر"وهاتوا

4(.)8/90والبيهقي)35887(،رقم261()7/مختصراشيبةابيابنرواه

-وذكره.434()2/المانبرالبدرخلاصة356(،)4/الحببرالتلخبصنظر:و
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فصل

"إنه:ويقول،الدينفىيحبسلا-عنهاللهرضي-عليوكان

ظلم".

حدثنا،عثمانبنعمروحدثنا:السننكتابغيرفيداودأبوقال

بنمحمدعنإسحاقبنمحمدعن-معاويةابنيعني-نمرو

عليهمامعرفةبعدالسجنفيالرجل"حبس:عليقال:قالعلي)1(،

")2(.ظلمالحقمن

إسحاقبنمحمدعن)3(،فضيلابنحدثنا،شيبةأبيابنوقال

يعلمنبعدالسجنفيالرجل"حبس:قالعليعنجعفر)4(،أبيعن

.(ظلم")الحقمنعليهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)3251(.رقم02()3/"الفقيهيحضرهلا"من:فيالقميبابويهابنبطوله

جعفر،ابوالامامالسيدطالبابيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدهو

الكبرىالطبقات:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-114سنةتوفيبالباقر.اشتهر

104(،)4/النبلاءأعلامسير136(،)26/الكمالتهذيب246(،)5/

.(018)3/الاولياءحلية

خالدبنحمد"حدثناعبيد:ابورواهوقدداود.ابيروايةمناجدهلم

بنعليبنومحمد916(.)8/المحلى."..إسحاقبنمحمدعنالوهبي

104(.)4/النبلاءاعلامسير.عنهاللهرضيعلثايدركلمالحسين

هـ591سنةمات.الضبيالرحمنعبدابوغزوانبنفضيلمحمدبنهو

لنبلاءأعلامسير)263(،ترجمة)8(والتعديلالجرحانظر:.اللهرحمه

392(.)26/الكمالتهذيب(،173)9/

الباقر.جعفرابوالحسينبنعليبنمحمدهو

=و"جى"و"ب"منساقطظلم"الحق"منإلى"شيبةأبي"ابنقولهمن
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،اسحاقبنمحمدحدثنايزيد)1(،حدثنا:الرازيحاتمأبووقال

نأبعدالسجنفيالرجل"حبس:يقولكانعلياأنجعفر)2(،أبيعن

ظلم")4(.الحقمنعليهما)3(يعلم

عبدسمعت:قالإبراهيمبن()إسماعيلحدثنا:نعيمأبووقال

لي:قال،بغريمهالرجلجاءهإذاكانعليا"إن:يقولعميربنالملك

غريمه:فيقول،قضيهماعنديما:فيقول،اقضه:يقول.كذاعليه

لكيقضىمالهعلىببينةهلم:فيقولهمالهغيبوإنه،كاذبإنه

:قال.شيئامنهغيبمابادلهاستحلفه:فيقول،غئبهإنه:فيقول.عليه

:فيقول،ليتحبسهأنأريد:قالتريد؟فما:فيقول.بيمينهأرضىلا

كنتلزمتهإن:قال،ألزمهإذن:قال،حبسهولاظلمهعلىامنكلا

")6(.وبينهبينكحائلناو،لهظالما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

رضيعلئايدركلمالباقرجعفربوو88(.)6/البيهقيرواهوالاثر"هـ".

104(.)4/النبلاءأعلامسير.عنهالله

هـ-276سنةتوفي.القاسمأبوالدمشقيالصمدعبدبنمحمدبنيزيدهو

)32/الكمالتهذيب277(،)9/حبانابنثقاتانطر:-.تعالىاللهرحمه

151(.)13/النبلاءأعلامسير234(،

الباقر.جعفرأبوالحسينبنعليبنمحمدهو

"بما".:"ب"في

عنه.اللهرضيعلثايدركلمالباقرجعفرأبومنقطعواسناده.تخريجهسبق

"سهل"."هـ":في

احمد:الامامقالعميربنالملكعبدإسنادهوفي،كذلكعبيدأبورواه

171(.)8/المحلى037(،)18/الكمالتهذيب."الحديث"مضطرب

عنه.اللهرضيهريرةابيعننحوهشيبةابيوابنووكيععبيدأبووروى
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دين)2(عليهكانإذافيما)1(الامةجمهورعليهالحكمهذا:قلت

القولفان،ونحوهوالمهروالضمانكالاتلاف،ماليعوضغيرعن

وانهمليء،إنه:الغريمقولبمجردحبسهيحلولا،يمينهمعقوله

ماله.غئب

يستصحبههناكصلولا)3(،عليهغريمهقوليقبلوكيف:قالوا

.وأحمد)6(()ومالك)4(الشافعيأصحابذكرهالذيهذا؟عوضولا

:أقسامثلاثةالىالدينقسموافانهم:)7(حنيفةأبيأصحابوأما

لزمهوقسم.ونحوهماالبيعوثمن،كالقرض،ماليعوضعنقسم

بغيرلزمهوقسم.ونحوهالخلعوعوضوالمهركالكفالة،بالتزامه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

112(،)1/القضاةأخبار)91903(،رقم354()4/شيبةأبيابنمصن!

356(.)2/الشهيدللصدرالقاضيأدبشرح:وانظر171(.)8/المحلى

.""الائمة:"هـ"في

غير".عندينه"كان"ب":و"أ"في

"ب".منساقطة"عليه"

)464(،الوجبز"،الام"مع114()9/المزنيمختصر242(،)3/الام

373(،)3/الطالبينروضة115(،)4/التهذيب332(،)6/الحاوي

275(.)13/الثانيةلمجموعتكملة155(،)2/المحتاجمغني

منتخب81(،)5/المنتقى032(،)2/لحكامتبصرة402(،)5/المدونة

927(.)5/الخرشي327(،)2/البهجة(،191)1/الاحكام

القناعكشاف584(،)6/المغني346(،)1/المحرر(،163)1/الهداية

.(915)2/الاراداتمنتهىشرح421(،)3/

البناية،(927)7/القديرفتح،(174)7/الصنائعبدائع،88(0/2)المبسوط

.(4018/)الحقائقتبيين،()168للسروجيالقضاءادب،33()8/
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الجناية،رش)1(والمتلفكبدل،عوضمقابلةفيوليس،التزامه

.ونحوهالمشتركالعبدوإعتاق،والزوجاتالاقاربونفقة

فإن،غريمهإعسار)2(عنالمدعييسال:الاولينالقسمينففي

لان؛حبس:حبسهوسألإعسارهأنكروان،لهيحبسلمبإعسارهأقر

باختيارهالاخر)4(للقسموالترامه)3(،عندهالدينعوضبقاءالاصل

.الوفاءعلىقدرتهعلىيدل

)6(قولينعلى؟بعدهأوالحبسقبلبالاعسار()بينتهتسمعوهل

تكون:بعضهمفقال،الحبسبعدإلا)7(تسمعلا:قيلوإذا.عندهم

أربعة،:وقيل،ثلاثة:وقيل)8(،اثنين:وقيلشهرا،الحبسمدة

رأيإلىمفوضوأنه،لهحدلاأنه:والصحيح،ستة:وقيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

التعريفات)05(،التوقيف.الانفسدونفيماالواجبالمالهو:الارش

)592(.الفقهاءأنيس)31(،

)904(،المنيرالمصباحهنا.المرادوهوالفقرمنهاكثيرةمعانلهالعسر

)87(.الطلبةطلبة)564(،القاموس

"التزام".:""في

"أ".منساقط"للقسم"

"بينة".:"ب"في

الشهيدللصدرالقاضيادبشرح37(،)8/البناية283(،)7/القديرفتح

481(،)6/الرائقالبحر)171(،للسروجيالقضاءأدب367(،)2/

415(.)3/الهنديةالفتاوى481(،)6/الخالقمنحة

".بينتهتسمع"لا"ا":في

"اثنان"."أ"و"ب":في
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.(1)الحاكم

فييحبسلاأنه:الشرعوقواعدوالسنةالكتابعليهيدلوالذي

عندينهكانسواء،مماطلقادرأنهبقرينةيطهرأنالا،ذلكمنشيء

فان،اختيارهبغيرأوباختيارهلزمهوسواء،عوضغيرعنأوعوض

جنسمنوهيسببها،تحققبعدتسوغإنماوالعقوبة،عقوبةالحبس

حالويتأمل،الحاكميتثبتبل،بالشبهةإيقاعهايجوزفلاالحدود،

وأيوفيأنإلىضربهوظلمهمطلهلهتبينفان،عنهويسأل،الخصم

)2(
نألهيحللمعجزهوالاماراتبالقرائنلهتبينوان،يحبسه

صء")3(

ظلم،شرعاالمعذورعقوبةفان،إعسارهغريمهانكرولويحبسه

حاله.لهيتبينحتىأخرهشيءحالهمنلهيتبينلموان

دينه:يوفيمالهيكنلمالذيالمفلسلغرماءع!يمالنبيقالوقد

.")4(ذلكإلالكموليس،وجدتمماخذوا"

ذلك،إلاوجدوهماأخذواذالهمليسأنهمفيصريحوهذا

،الضربجنسمنالحيسأنريبولا.ملازمتهولاحبسهلهموليس

)1(

)2(

)3(

)4(

الحكاممعين)934(،الوسائلانفع37(،)8/البناية98(،)02/المبسوط

السابقة.المراجعنظر:و)891(.

"حبسه"."ا":في

منساقط"يحبسهأنلهيحللمعجزهوالأماراتبالقوائنلهتبين"وان

"هـ".و"جى"و"ب"

رضيلخدريسعيدأبيحديثمن477()01/)1556(رقممسلمرواه

عنه.لثه

016



يحضرأنإلىاضربه:للحاكمالغريمقالولو.منهأشديكونقدبل

وأمثلههوالذيالحبسإلىيجيبهفكيف.ذلكإلىيجبهلم،المال

بكربوولا،قطدينفيأحدامدتهطول!يمالرسوليحبسولم.أشد

علي-قولذكرناوقد-،عنهماللهرضي-)1(عثمانولاعمرولابعده

.-عنهاللهرت

ولالمج!،اللهرسوليحبسلموكذلك-:اللهرحمه-شيخناقال

.أصلا)3()2(امراتهصداقفيزوجاالراشدينالخلفاءمنأحد

بنيعقوبرواهاالتيمالكإلىسعد)4(بنالليثرسالةوفي

بنيحيىعن)7(ايوبعن"تاريخه")6(فيالحافط(الفسوي)سفيان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

تبصرة092(،)4/الفروع)11(،فرجلابنعمروالرسولاقضيةانظر:

216(.)2/الحكام

ة"."امر:"ب"في

رسالة:وانظر791(.)32/الفتاوى.الاربعةالمذاهبقولهذاانوذكر

التالية.الليث

"ا".منسعد،"بن

"النسوي".:"هـ"و"ب"و"ا"في

وقال018(.)13/النبلاءاعلامسيرالفوائد"ا.هـ."جم:الذهبيعنهقال

)3/الموقعينإعلامالفوائد"ا.هـ.جمالعلمغزيرجليل"كتاب:القيمابن

)028(.الفهرست028(،)1/الظنونكشفنظر:و011(.

والمعرفةالتاريخفيوالمثبتعن".ايوب"عنالنسخجميعفيهكذا

ايوب"عنيذكرولمبكيربناللهعبدبنيحىحدثني687(:)1/للفسوي

114(.)3/الموقعينإعلامفيالقيمابنكذلكثبتهماوهوعن".

عن"=أيوب"عنهنا:وقولهالفسوييوسفأبيشيوخمناللهعبدبنويحيى
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إلىسعدبنالليثرسالةهذه:قال،المخزوميبكير)2(بن)1(عبدالله

فييقضونالمدينةأهلأن:ذلك"ومن:قالأنإلىفذكرهامالك

)3(تكلمتصداقهامؤخرفيتكلمأنشاءتمتىأنها،النساءصدقات

وأهل،ذلكعلىالمدينةأهلالعراقأهلوافقوقد.إليها)4(فيدفع

منولالمجي!اللهرسولأصحابمنأحديقضولم.مصروأهلالشام

،طلاقأوموتبينهمايفرقأنإلاالمؤخر،بصداقهالامرأةبعده

.(حقها")علىفتقوم

فتركالعقد،عن)6(قبضهأخرالذيبالمؤخر:مراده:قلت

لاالمرأةأنعلىمجمعةالامةفإن؛المؤجل:بهالمرادوليس،مسمى

المراد:وانما)7(،المؤجلةالديونكسائرهوبل،أجلهقبلبهتطالب

كما،الباقيوارجاء،المرأةإلىالمهربعضتقديممنالناسيفعلهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اعلم.والله،قلمسبقأظنه

".الله"عبيد:"!"في

بكر".ابي"بن:"!"وفيبكر"،"بن"ب":في

"دد".:"!"في

"يدفع"."!":اما."ب"وكذا"فدفع""أ":في

)4/التاريخفيمعينبنويحيى687(،)1/تاريخهفيالفسو!رواها

للقاضيركالمدوترتيب156(،)8/النبلاءأعلامسيرنظر:و487(.

1(.14)3/الموقعينإعلام(،142)32/دمشقتاريخ)64(،عياض

"من".:"!"في

إعلام115(،)01/المغني464(،)3/شيبةابيابنمصنفانظر:

فتح،"الراية"نصبمع383()3/للمرغينانيالهداية(،901)3/الموقعين

.(126)21/الانصاف)244(،المحتاجتحفة371(،)3/القدير
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علىوالاولياء)2(والزوج)1(الزوجةدحلتوقد،اليومالناسيفعله

لاولذلك.متفقيندامامابهالمطالبةوعدم)3(،الفرقةإلىتأخيره

يعلمواللهبغيرها،تزوجهأو،والخصومةالشرعندإلابهتطالب

إلايدخلالموالزوجةالزوجأنوالاولياءوالمرأةوالشهودوالزوج

ذلك.على

هلها،والمرأةبهتتجملصداقا)4(يسميالناسمنوكثير

دعوىتسمعلافهذا،به()يطالبونلاأنهم-لهيحلفونبل-ويعدونه

بهيحبسولاالزوجبهيطالبولا،الموتأو،الطلاققبلبهالمراة

وأالفرقةعندبهتطالبإنماوأنهاذلك)6(،علىأحمدنصوقد،أصلا

به.إلاالناسمصلحةتقوملاالذيالصوابهووهذا،الموت

)7(المطالبةعلىالنساءسلطحينومن-:اللهرحمه-شيخناقال

الشر)8(منحدثعليها،الازواجوحبس،المؤخرةبالصدقات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ة"."المر"أ":في

"ب".و"أ"من"والزوج"

"للفرقة".:"ب"في

".يسمى"من:"ب"في

"يطالبونه"."أ":في

الموقعينإعلام،"الكبرىالفتاوى"ضمن96()6/تيميةلابنالتحليلإبطال

214(،)5/النهىاوليمطالب267(،)5/الفروعتصحيح911(،)3/

115(.)01/المغني

"مطالبة".:"أ"في

"الشرور"."ب":في
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زوجهامنأحستإذاالمرأةوصارت،عليمبهاللهماوالفساد

والذهابمنزلهمنلخروجوالبروزمنومنعها،البيتفيبصيانتها)1(

حيثوتنطلق،عليهالزوجوتحيسبصداقها،تدعي:شاءتحيث

فيماالمرأةوتبيت،الحيسفييتلوىويظل)2(الزوجفيبيت،شاءت

0)3(
لمحيه.تبيت

متىبهتطالبهذمتهفيحالاتكتبإنما)4(فالشروط:قيلفان

شاءت.

لوالزوجنو،الحالحقيقةعلىالاطلاعبعدبهذاعبرةلا:قيل

لم:()عليهوتحبسه،شهرأويومبعدبهتطالبهحالدينهذاأنعرف

بهتتجمل،مسمىذلكأن)6(علىدخلواوانماأبدا،ذلكعلىيقدم

طالبتهموتأوطلاقبينهماقدرفان،إليهاساقماهووالمهر،المرأة

تستقيمولا،وعوائدهموعرفهمالناسنظرفيالذيهووهذا.بذلك

.المستعانوالله،به)7(الاأمورهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ب":"يضايقها".في

"ب".منساقطه"الزوج"

991(،791-)32/الفتاوىوانظر:)777(.لمصريةالفتاوىمختصر

592(.)4/الفروع

"فالشرط".:"!"في

"ا(".منساقط"عليه"

"هـ".و"ب"منساقطة"ان"

.247(2/)1الانصاف،2(1/254)الكبيرالشرح،(01/173)المغني:انظر
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بالسياطالضربجنسمنالدينفيالحبسأنوالمقصود:

الموجب،السببتحققعندإلاتسوغلاعقوبةوذلك،فيهوالعصي

منالشريعةقواعدإلىأقرببالشبهةسقوطهابل،بالشبهةتسوغولا

أعلم.والله،)1(بالشبهةثبوتها

فيجالسا-عنهاللهرضي-عليبينا:نباتةبنالاصبغوقال

ومعه،سرقرجل:فقالواهذا؟ما:فقال،صيحةسمعإذ،مجلسه

أنه:عليهشاهدانفشهدفدخلوا،باحضارهمفأمر،عليهيشهدمن

فخرج،أمرهفييتثبتأنعلياويناشديبكيالرجلفجعل،درعاسرق

)3(اللهفناشدهمابالشاهدينفدعا،بالسوقالناس)2(مجمعلىعلي

دعا)4(يرجعانلاراهمافلماشهادتهما،علىفاقاماوخوفهما،

ليقطعاه،فتقدماالاخر،ويقطعيدهأحدكماليمسك:وقالبالسكين

الموضع.عنعليوقام،ببعضبعضهمواختلط،الناس()فهاج

علىيدلنيمن:عليفقالوهربا.الرجليدالشاهدانفأرسل

سبيلفخلىخبر،علىلهمايوقففلم؟الكاذبينالشاهدين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بثابت.وليسالثابتيشبهما:الاصطلاحفيوالشبهة."بالبينة""ب":في

البزدويأصولشرحالاسراروكشف913(،)4/للمرغينانيالهداية:انظر

الفتاوى64(،)2/الاحكامغرر262(،)5/القديرفتح282(،)1/

295(.)1/الانهرمجمع(،147)2/الهندية

".مجتمع":"أ"في

".الله"فابدما:"هـ"و"جى"و"ب"في

"امر".:"!"في

"."وماج:ا""في
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.(1)الرجل

ذلكمنالشاهدينولىفانه،وأصدقها،الفراسةأحسنمنوهذا

هناومنبالسنتهما،يدهقطعامنبأيديهمايقطعاأنوامرهما،تولياما

.بالزنا)2(شهدواإذابالرجمالشهوديبدأإنه:قالوا

وقعزوجيإن:فقالت،امرأة-عنهاللهرضي-عليإلىوجاءت

عليهاوقعتما:قال؟تقولما:للرجلفقال،أمريبغيرجاريتيعلى

جلدتككاذبةكنتوإن،رجمتهصادقةكنتان:فقالبامرها،الا

فلمنفسها،فيالمراةففكرت،ليصليوقام،الصلاةقيمتوالحد،

ولم،ذاهبةفولت،تجلدأنفيولازوجهايرجمأنفيفرجا)3(لهاتر

.علي)4(عنهايسأل

فصل

نه،الخطاببنعمرقاضيسور،بنكعبعنالمنقولومن

إحدىفانقلبتولد،منهما()واحدةلكلكان،امرأتانإليهاختصم

الباقي،منهماواحدةكلفادعت،فقتلتهالصبيينأحدعلىالمرأتين

ثم،ففرشهناعمبترابدعاثم،داودبن)6(سليمانلست:كعبفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

وقدنباتةبنالاصبغالمؤلفذكرهالذيالاسنادوفياخرجها.منأجدلم

)911(.صحالهبيانسبق

327(،)7/الرزاقعبدمصنف953(،)5/شيبةابيابنمصنفانطر:

383(.)8/البيهقيسنن)46(،لجعدابنمسند(،124)3/الدارقطنيسنن

"من".:""بفي

941(.)8/البيهقيمختصرارواه

.هـ""من""واحدة

."بسليمان":"ب"وفي
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:فقالالقائفدعائم.عليهالصبيمشىثم،عليهفوطئتاالمرأتينأمر

.بأحدهما)1(فألحقه،الاقدامهذهفيانظر

بنعمرإلىهجرعينصاحبتىوشبة)2(:عمربنقال

ماخراجليفاجعلعينا،ليإن،المؤمنينميريا:فقال،الخطاب

ذلك،لهليس،المؤمنينميريا:كعب)3(فقال،لكهو:قال،تسقي

أراضيفيفيسبح،أرضهعنماؤهيفيضلانه:قالولم؟:قال

بمائه،ولابأرضهينتفعفلم،لغرقتأرضهفيماءهحبسولو،الناس

عمر:لهفقالصادقا،كانإنالناسأراضيعنماءهفليحبسفمره

.()لكعبهذهفكانت:قال.لا:قال)4(؟ماءكتحبسأنأتستطيع

فصل

عرفإذاالواحدالرجلبشهادةالحكمللحاكميجوزأنه:ذلكومن

إلايحكمواألاالحكامعلىاللهيوجبولم،الحدودغيرفي،)6(صدقه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

اخبارفيووكيع362(،)7/الرزاقعبدرواه"بإحداهما".:"جى"وفي

028(.)1/القضاة

زيدبوعبدةبنشبهبنعمروهو.ثبتناهماوالصواب"شيبة"،"هـ":وفي

توفي.وغيرها"المدينة"أخبارله،الحافطالاخباريالعلامةالبصريالنميري

المنتظم802(،)11/بغدادتاريخ:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-262سنة

936(.)12/التبلاءأعلامسير184(،)12/

قريبا.المؤلفذكركماسورابن

"ب".و"ا"منساقطة"قال"

115(.)2/للعسكريالاوائل277(،)1/لوكيعالقضاةأخبار

لواحد=شهادةصدقالحاكمعلمإذا"باب)518(:السننفيداودأبوبؤب
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و،بشاهدينحقهيحفطانالحقصاحبامروإنماأصلا،بشاهدين

ذلك،منباقليحكملاالحاكمنعلىيدللاوهذا،تينوامرشاهد

.فقط)2(وبالشاهد،)1(واليمينبالشاهد!يرالنبيحكمقدبل

بشاهدجميواللهرسول"قضىعنهما:اللهرضيعباسابنقال

"قضى-:عنهاللهرضي-هريرةأبووقال3(.مسلمرواه"ويمين

عنوهبابنرواهالواحد"الشاهدمعباليمينع!يم)4(اللهرسو،

.أبوداود)8(رواه.عنه)7(سهيلعن)6(ربيعةعن()بلالبنسليمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

به".يقضينلهيجوز

السابع.الطريقوفيالفصلهذافيمفصلاذلكالمؤلفوسيذكر

لذلك.مستقلافصلاالمؤلفوسيذكر

24(.1/4)1()1712واليمينبالشاهدالقضاءبابالاقضيةفيصحيحهفي

"أ".منساقط"بمفن!"قولهإلى"ويمين"بشاهدقولهمن

أحمدوثقه،المفتيالامامالمدنيمحمدبوالتيميالقرشيبلالبنسليمانهو

انظر:-.تعالىاللهرحمههـ-172سنةتوفي.وغيرهموالنسائيمعينوابن

5(21)5الدارميتاريخ،(524)7/النبلاءاعلامسير،372(/11)الكمالتهذيب

المشهورالامامالتيميالقرشيعثمانابوفزوخالرحمنعبدبيبنربيعةهو

انظر:.اللههـرحمه136سنةتوفي.الحديثكثيرثقةكان،الرايبربيعة

8(.)6/النبلاءاعلامسير123(،)9/الكمالتهذيب

الكبيرالمحدثالامامالمدنييزيدابوالسمانذكوانصالحبيبنسهيلهو

توفي.العجليوثقه،حفظهمنغئرتمرضةمرضلكنهالحفاظكبارمن

223(،)12/الكمالتهذيب:انظر-.تعالىاللهرحمه-المنصورخلافةفي

458(.51/النبلاءاعلامسير

والترمذي)951(،ص)3611(رقمواليمينالشاهدبابالقضاء:في

مسندهفيوالشافعي45(،)3/)2368(ماجهوابن02(،)3/)1343(

=01(،)70رقم261()3/الجارودوابن355(،)6/الاموفي(،)015
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لمجي!اللهرسول"قضى-:عنهاللهرضي-اللهعبدبنجابروقال

محمد)2(بنجعفرعن)1(الثقفيعنالشافعيرواهالشاهد"معباليمين

)3(
عنه.ابيهعن

)1(

)2(

)3(

)4/المعانيشرحفيوالطحاوي)6683(،رقم36()12/يعلىبوو

213(،)4/والدارقطني)7305(،رقم462()11/حبانوابن144(،

أبيهعنصالحأبيبنسهيلعنالرأيربيعةطريقمن283()01/والبيهقي

العللانظر:.زرعةبووحاتمأبووصححه.عنهاللهرضيهريرةبيعن

وقال023(.)5/القيملابنالسننوتهذيب946(،)1/حاتمأبيلابن

انظر:.القيموابنالبرعبدابنكذلكوحسنه"،غريب"حسن:الترمذي

فيالنسائيرواهكما023(.)5/السننوتهذيب153(،)2/التمهيد

)1106(،رقم56()4/عوانةبوو194(،)3/)1406(رقمالكبرى

)8/عديوابن303(،)9/الحليةفينعيمبوو284(،)01/والبيهقي

التمهيدفيالبرعبدوابن513(،)41/و602()31/عساكروابن78(،

عنه.اللهرضيهريرةبيعنالاعرجعنالزنادأبيطريقمن146()2/

192(.)14/المعرفة"ا.هـ.صحيحإسناد"هذا:البيهقيقال

معين:ابنقالمحمد،بوالثقفيالصلتبنالمجيدعبدبنالوهابعبدهو

التغئرزمنيحدثلمفإنهتغئرهضزهما"لكن:الذهبيوقالباخره""اختلط

معينلابنالتاريخانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-491سنةتوفيبشيء".

237(.)9/النبلاءعلامسير)54(،الدارميتاريخ378(،)2/

شيخالصادقلامامطالبأبيبنعليبنالحسينبنعليبنمحمدبنجعفر

وغيرهما.معينوابنالشافعيوثقه،الاعلاماحدالقرشياللهعبدأبوهاشمبني

حلية87(،)2/معينابنتاريخ:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-148سنةتوفي

.(255)6/النبلاءأعلامسير،(291)3/الاولياء

رقم(112)3/لترمذي1و،03(5)5/حمدو،(1/438)الام.الشافعيرواه

-،)9236(رقم(45)4/ماجهوابن،)358(رقم2(0)2العللوفي،(134)4
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لمجي!اللهرسولقضى"-:عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليوقال

حديثمن(1)البيهقيرواه.("الحقصاحبيمينمعواحدرجلبشهادة

)1(

212(،)4/السننفيوالدارقطني01(،)80رقم261()3/الجارودوابن

عنالثقفيطريقمن(136)2/التمهيدفيالبرعبدوابن،285(/01)والبيهقي

موصولأ.رواهالثقفيطريقغيرومن،مرفوعاعنهاللهرضيجابرعنبيهعنجعفر

)8/الاوسطفيوالطبراني،286(/01)لبيهقيو،57()4/عوانةابوكذلك

بووخزيمةابن"صححهحجر:بنالحافطقال)7345(.رقم171(،

،72(1)2/الموطافيمالك:مرسلاورواه.333(/)5الباريفتح.هـ.ا"عوانة

عوانةبوو(،613/و545)4/شيبةابيوابن356(،)6/الامفيلشافعيو

،(4541/)الاثارمعانيشرحفيوالطحاوي،(01/286)لبيهقيو،(57/)4

)2/عديوابن(،)1345رقم21()3/والترمذي212(،)4/والدارقظني

وأبوزرعةبوو،2(0)2الترمذيعلل.البخاري:المرسلرجحوممن.935(

2(،1)3/الجامعفيوالترمذي(،041)2حاتمأبيلابنالحديثعلل.حاتم

132)2/التمهيدفيالبرعبدبنو283(،)1/المجروحينفيحبانوابن

ابوقاله.الارسالوهيعلةولهحسنجابر"وحديث:القيمابنقال(.137و

العلل.لمتصلفرجحالدارقطنياما.23(0)5/السننهـتهذيب."االرازيحاتم

هذاعلىضربقدابي"كاناحمد:الامامبناللهعبدقال89(.-49)3/

وكتبعليقرأهحتىبهازلفلمجابرعلىالثقفيأحديوافقولم:قالالحديث

.933()3/المهرةإتحاف:وانظر.3(50)3/المسند.هـ.ا"صجهوعليه

التحقيقفيالجوزيوابن212(،)4/والدارقطني287(،1/)0البيهقيهرو

العلماءذكرهكماانقطاعسندهوفي.(488)7/الكاملفيعديوابن،293()2/

001(،)4/يةالرنصب287(،)01/البيهقيسننانظر:.وغيرهالبيهقي

يدركلمطالبابيبنعليبنالحسينبنفعلي213(.)4/المغنيالتعليق

عنه.اللهرضيعلئاجده
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عنمحمدبنججفرعنالماجشونبن)2(العزيزعبدحدثنابه"
)1(-

بشاهد!ي!اللهرسول"قضىسرق)4(:وقالعنه)3(،جدهعنأبيه

.")6("مسندهفىسفيانبنيعقوبرواه."ويمين
)5(

روايةمنواليمينبالشاهدالقضاءرويوقد:المنذريقال

وابن)8(،طالبأبيبنوعلي)7(الخطاببنعمر

)1(

)2(
)3(
)4(
)5(

)6(

)7(

)8(

،الفزاريعمروأبوسواربنشبابةهو."هـ"وجى""و""بمنساقط"شبابةا

الدارميتاريخ:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-602سنةتوفي.معينابنوثقه

.)263(التهذيبتقريب،513()9/النبلاءاعلامسير،)65(

و"جى"."ا"منساقطة"بن"

"ب".منساقطة"عنه"

."هـ"وجى""و""بمنساقطة""سرق

)6/و935()2/عديبنو212(،)4/والدارقطني287(،1/)0البيهقي

رضيعلثاابيهجديدركلمالحسينبنعليبنمحمد،منقطعواسناده424(.

.معناه287(/01)البيهقيوذكر،213()4/المغنيالتعليق.عنهالله

بالشاهدالحكمطريقفيسرقحديثتخريجوسيأتي.يطبعلمالفسويمسند

واليمين.

كانعمرأنجدهعنابيهعناسلمبنزيدبنالرحمنعبدطريقمنالخلالرواه

النكتهـ..!ك!فهااللهرسولبذلكقضىويقولالعدلالشاهدمعباليمينيقضي

وابنالمدينيبنوعليأحمدضعفهالرحمنوعبد.315()2/السنيةوالفوائد

الدارميوتاريخ،(233)5/والتعديلالجرح.وغيرهمزرعةبوووالنسائيمعين

)2/الجوزيلابنالتحقيق:وانظر286(.)1/أحمدللامامالعلل)153(،

922(،)5/السننتهذيب023(،)5/للمنذريداودأبيسننمختصر،293(

.327()8/الاوطارنيل

التحقيقفيالجوزيوابن،212()4/والدارقطني،287(0/1)البيهقيرواه

=ذكرهكماانقطاعسندهوفي488(.)7/الكاملفيعديبنو293(،)2/
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بنوسعد،عمروبنوعبدالله،عمر)1()2(

)1(

)2(

)4/الرايةنصب287(،)01/البيهقيسننانظر.وغيرهالبيهقيالعلماء

لمطالبأبيبنعليبنالحسينبنفعلي213(.)4/المغنيالتعليق01(،0

عنه.اللهرضيعلئاجدهيدرك

عبدو[بن287(،)1/عديوابن(،147)1/المجروحينفيحبانابنرواه

السهمي،حذافةأبوإسماعيلبنأحمدإسنادهموفي(135)2/التمهيدفيالبر

عبدابنوقالهـ.."االاثباتحديثمنليسماالثقاتعن"يأتي:حبانابنقال

عنمالكطريقمنرواهقدلكونهوذلكالإسنادبهذايعني،منكر""حديث:البر

الإسنادبهذامالكعنالحديث"هذا.عديابنقالعمر،ابنعننافع

أبوياتولممركبإسناد"هذا:الذهبيقال287(.)1/الكامل"ا.هـهباطل

فيحبانابنورواه26(.)21/النبلاءعلامسير"ا.هـ.باطلبمتنحذافة

حبانلابنالمجروحينعلىتعليقاتهفيوالدارقطني(،141)2/المجروحين

كتابةيحل"لا:حبانابنقال.الساميالحسنبنعليإسنادهماوفي)591(

علىتعليقاتهفيالدارقطنيرواهكما"ا.هـ.التعجبجهةعلىإلاحديثه

بنالمنعمعبدطريقمن(131)3/الضعفاءفيوالعقيلي(،)591المجروحين

29(،)4/الميزانلسان.حانبلبنوأحمدمعينابنبالكذباتهمهوقدبشير

نأأشك"ولست:أعلاهالمذكورينالطريقينمنروايتهبعدالدارقطنيوقال

"رواه:الهيثميقال.()591التعليقاتهـ..الاخر"امنهوسرقهوضعهحدهما

مجمع.هـ."امتروكوهوعبيدبناللهعبدبنمحمدوفيهالاوسطفيالطبراني

.(4/502)الزوائد

)2/الاوسطفيوالطبراني،92(01/0)والبيهقي،2(413/)الدارقطنيرواه

)7/عديوابن015(،)2/التمهيدفيالبرعبدوابن)6301(،رقم36(

معين:ابنقال،الليثيعبيدبناللهعبدبنمحمدجميعاإسنادهموفي045(

يةرومعينلابنالتاريخ:انظر"."متروك:النسائيوقالبشيء"حديثه"ليس

كما.(4/202)الزوائدمجمع،(01/092)النقيالجوهر،(235)2/الدوري

=،(011)8/عديوابن،392(/41)المعرفةوفي،92(01/0)البيهقيرواه
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بنوالمغيرةبادة)1(،

)1(

عبدوابن،(4/612)والعقيلي،(953)9رقم(191)6/الاوسطفيوالطبراني

معين:ابنعنهقال،الصنعانيمازنبنمطرفطريقمن(051)2/التمهيدفيالبر

أبواخربإسنادورواه.3(41)8/والتعديلالجرح،(057)2/التاريخ.""كذاب

.(894)9/المهرةإتحاف:وانظر.(4/58)الصحيحالمسندفيعوانة

رقم58()4/عوانةبوو214(،)4/رقطنيوالد2(،0)2/الترمذيرواه

(941)2/التمهيدفيالبرعبدبنو،928(/41)المعرفةفيوالبيهقي،(206)5

اخبرنيالرحمنعبدابيبنربيعةعنالدراورديمحمدبنالعزيزعبدطريقمن

معباليمينقضى-لمجمالانبيأنسعدكتابفيوجدنا:قالعبادةبنلسعدابن

الرأيربيعةعنهروى،يعرفلاعبادةبنسعدابن":اللهرحمهالذهبيقال.الشاهد

بتتبعأنهالحافطوذكر452(.)7/الاعتدالميزان"ا.هـ.ويمينشاهدفي

لملكنيجليلةفائدةهي":وقال.قيسبنعمرو:سعدابناسمأنظهرالروايات

ابنلولدهولاعمرواسمهولدذكرعبادةبنسعدبنلقيسالانسابكتبفيأر

عنربيعةعنالدراورديرواهكما.34()5المنفعةتعجيل.هـ."اإسماعيلاسمه

:قالجدهعنأبيهعنعبادةبنسعدبنسعيدبنشرحبيلبنعمروبنسعيد

طريقهومن،355()6/الاموفي،(41)9المسندفيالشافعيرواه."..وجدنا

."...عمروبنسعيدعنأويسأبووتابعه.(41/928)المعرفةفيالبيهقيرواه

)803(،رقم273(/1)حميدبنوعبد،6(0)26رقم(58)4/عوانةأبورواه

رقم(16)6/الكبيرالمعجمفيوالطبراني894(،)3/التاريخفيوالبخاري

/1)الصحابةمعجمفيقانعوابن،(2841/)التمهيدفيالبرعبدوابن،(1536)

عبادةبنسعدبنشرحبيلبنعمروبنسعيدعنكزيةبنعمارةتابعهكما.248(

وفي288(،1/)0السننفيالبيهقيرواه."...ابائهكتبفيكتاباوجد"انه

بنالعزيزعبدوتابعه.(2941/)التمهيدفيالبرعبدوابن،(41/928)المعرفة

بوو،(894)3/التاريخفيالبخاريرواه."..عمروبنسعيدعنالمطلبعبد

عنربيعةعن:فقالبلالبنسليمانوخالفهم.)2406(رقم58()4/عوانة

في-أوكتبفيوجدواأنهم"أبيهعنعبادةبنسعدبنقيسبنعمروبنإسماعيل
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)2(،انتهى-عنهماللهرضي-الصحابةمنوجماعة،شعبه )1("

لذلكوقضى(،ثعل!ة))4(،م.
ا")3(

بن.والزبيبحربنعمرو

أبيبنوعلي،)6(بنالخطابعمر

1/288(،0)والبيهقي285(،)8/أحمدرواهالحديث5!..عبادةبنسعدكتاب

والجصاص(،1)2/48التمهيدفيالبرعبدابنذلكذكركماالموطافيوهببنو

.(2536)رقم(61)6/الكبيرفيوالطبراني،(1/662)القرآنأحكامفي

التاريخفيوالبخاري928(،)14/المعرفةوفي288(،1/)0البيهقيرواه)1(

نصب.البرعبدابنوحسنه914(،)2/التمهيدفيالبرعبدبنو894(،)3/

.(479/)الراية

".السننمعالم"مع023()5/داودأبيسننمختصر.المنذريكلامانتهى)2(

293(.)2/الجوزيلابنالتحقيق:وانظر

فيالبرعبدبنو928(،)14/المعرفةوفي288(،)01/البيهقيرواه)3(

.(894)3/الكبيرالتاريخ،355()6/الأم:وانظر.(941)2/التمهيد

سكنالكرامالصحابةأحدالعنبريسواءبنعمروبنئعلبةبن-مصغر-الزبيب)4(

.(1/057)الاستيعاب،(1/552)الإصابة:انظر.البصرةنزل:وقيل،البادية

والمثانيالاحادفيعاصمأبيوابن)951(،ص)3612(رقمداودابورواه)5(

)5/الكبيرفيوالطبراني288(،)01/والبيهقي)9012(،رقم413()2/

معتحلف":للزبيبقالع!يشالنبيأنوفيهطويلحديثفي053(0)رقم268(

.35(1/1)الصحابةمعجمفيقانعوابن،(57)4/عوانةأبوورواه."شاهدك

واحداشاهدالهقبلعطالنبي"أنمختصزا166()2/الاصابةوانظر:

الخطابي:قال."ويمينبشاهد"قضى66(:)5/عديوابنهـ."اهويمينه

فيالبرعبدابنوحسنه922(.)5/السننمعالم"ا.هـ.بذاكليس"إساناده

وانظر:023(.)5/السننتهذيبفيالقيموابن057(،)1/الاستيعاب

.32(6)8/الاوطارونيل،(023)5/للمنذريداودأبيسننمختصر

في-البرعبدوابن،وضعفه192(1/)0والبيهقي215(،)4/الدارقطنيرواه)6(
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عبدبنوعمر)2(،شريحالعدلوالقاضي،عنهمااللهرضي-)1(طالب

.العزيز)3(

السنةهوعندناذلكأنسعيد:بنيحيىعنسعدبنالليثقال

المعروفةه

الروايةمنأكثرهيالتيالظاهرةالسننمنوذلك:عبيدأبوقال

.)4(والحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

إسناده":الطيبابووقال.192(1/)0التركمانيوابن(،153)2/التمهيد

تهذيب(،304)9/المحلى:وانطر.21(5)4/المغنيالتعليقهـ.."امنقطع

.(001)4/الرايةنصب،255()5/السنن

503(،)3/حمدو212(،)4/لدارقطنيو21(،)3/الترمذيرواه

وابن11(،ه)0رقم673()2/الصحابةقضائلعلىزوائدهفيوالقطيعي

)14/المعرفةوفي286(،و285)01/والبيهقي(،ه4ه)4/شيبةابي

وإسناده76(،)3/والعقيلي293(،)2/التحقيقفيالجوزيوابن292(،

حسن.

503(،)7/و545()4/شيبةأبيوابن3(،ه6)6/الامفيالشافعيرواه

031(،)2/القضاةاخبارفيووكيع094(،)3/الكبرىفيوالنسائي

/)01والبيهقي142(،)7/المهرةالسادةإتحافمختصرفيكماومسدد

492(.و392)14/المعرفةوفي292(،

الكبرىفيوالنسائي3(،ه6)6/الامفيوالشافعي722(،)2/مالكرواه

إتحافمختصرفيكماومسدد545(،)4/شيبةأبيوابن094(،)3/

)14/المعرفةوفي292(،)01/والبيهقي142(،)7/المهرةالسادة

146(.)2/التمهيدفيالبرعبدوابن492(،-392

الصواعقالقضاء"."كتاب:القيمابنسماهالقضاءفيكتابعبيدلابي

=وذكره.337(/)هالباريفتح.حجرابنالحافطوكذا(،ه09)2/المرسلة
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!يم،اللهبرسولاقتداء،نختارهالذيوهوعبيد)1(:أبوقال

بينولا،فهمهمنعنداللهلكتابمخالفاذلكوليس،لاثرهواقتصاصا

حين،التاويلفيغلطهووإنما،اختلافرسولهوحكماللهحكم)2(

:الخلافوإنما،خلافافظنوه،ظاهراالكتابفياليمينذكريجدوالم

منيمنعلمتعالىواللهعنها،ونهىذلكفياليمينحظراللهكانلو

وامراتن(فرجل>-:قالأنإلى-الكتابأثبتهاإنما،اليمين

رسولوسنة،ذلكوراءماالسنةفسرتثم،مسكو282[:]البقرة

)3(:الاحكامأكثرهذاعلى،عنهومترجمةللقرانمفسرة!هالله

علىوالرجم")4(،لوارثوصية"لا:كقوله

)1(

)2(

)3(

)4(

الادباءمعجم(،1)13الفهرست:انظر."القاضي"ادب:باسمالعلماءبعض

)5/الاعلام،22()3/الرواةإنباه227(،)2/الاعيانوفيات،26(0)16/

هذافيكثيراعنهينقلالقيموابنمخطوطا،ولامطبوعاأجدهولم176(.

.وغيرهالكتاب

."عبيدةأبو":هـ""في

."علم":أ""في

الموقعينإعلام(،155)2/التمهيد27(،)1/للشافعيالقرانأحكام:انظر

العدة44(،1)3/المنيرالكوكبشرح334(،)5/الباريفتح323(،)2/

)2/السولنهاية31(،)2/السرخسيصول112(،)1/الفقهأصولفي

.(17)3/الصحيحالجواب،31(1/4)والمتفقهالفقيه،(526

منصوربنوسعيد267(،)5/حمدو)7277(،(148)4/الرزاقعبدرواه

3(،)7070(902)6/شيبةأبيبنو،(51)4والطيالسي،()427(1/125)

(0212)(062)3/والترمذي،35(6)5و(0287)رقم(14)7داودبوو

فيوالطحاوي)949(،رقم216()3/الجارودوابن،حسن"حديث":وقال

في=والطبراني264(،)9/الاثارمشكلشرحوفي(،401)3/المعانيشرح

176



وخالتها)2(،عمتهاعلىالمرأةنكاحعنوالنهي)1(،المحصن

أهلبينالموارثةوقطع)3(،النسبمنيحرمماالرضاعمنوالتحريم

الزوجمسيسثلاثاالمطلقةعلىوايجابهوالكفر)4(،الاسلام

ولكنها،الكتابظاهرفيلفظهايوجدلاكثيرةشرائعفي(،الاخر)

،الكتابكاتباعاتباعها)6(الامةفعلى،ع!يماللهرسولشرعهاسنن

فيوإنمابهما،ع!يماللهرسولقضىلماواليمينالشاهدوكذلك

إذاذلكأنعلم282[:]البقرة(وامرأقانفرجل>:الكتاب

مسححينعلمكمامقامهما،اليمينقامتعدمتا)8(فاذاوجدتا)7(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

حديث"هذاحجر:ابنالحافظقال)7615(.135()8/الكبيرالمعجم

الخبرموافقةهـ..ا"قويإسناده":كذلكوقال،(092)2/الدرايةهـ.."احسن

الخبرموافقة.المتواترةالاحاديثمنالعلماءبعضعذهوقد315(.)2/الخبر

.(31)9للشافعيلةالرسا،(59)6/لغليلاإرواء،(605/)لاوطارانيل،32(21/)

عنه.اللهرضيالصامتبنعبادةحديثمن(0961)رقم(11/102)مسلمرواه

من14()80رقم02(1)9/ومسلم)9051(،رقم64()9/البخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديث

()1447رقم277()01/ومسلم)2645(،رقم03(0)5/البخاريرواه

-.عنهمااللهرضي-عباسابنحديثمن

من(161)4رقم(11/57)ومسلم،)6764(رقم(1/15)2البخاري

.-عنهمااللهرضي-زيدبناسامةحديث

من(1)433رقم(01/253)ومسلم،()9263رقم(592)5/البخاري

.-عنهااللهرضي-عائشةحديث

."الائمة":ا""في

."وجدنا":هـ""و"ب"في

."عدمنا":هـ""و"ب"في
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:6[]المائدة(>وأرجلخ:تعالىقولهنالخفينعلى!يمالنبي

الزنا:فيالمحصنرجملماوكذلك.)1(باديةالاقدامتكونأن:معناه

للبكرين.2[]النور:<!ترمأئةحماوحوكل>فاجلدو:قولهأنعلم

تردواليمينالشاهدبالفماهذا،علىالسننمنذكرناماكلوكذلك

الكتاببطاهراثنتان،الاموالشهاداتفيمنازلثلاثهينماوابينها؟من

الرجل:والثانية.الرجلان:الأولىفالمنزلة.لهالسنةبتفسير)2(وواحدة

كلإنكارلزمههذهأنكرفمن.واليمينالرجل:والثالثة.والمرأتان

.العلماءقولمنيخرجحتىبداذلكمنيجدلا،ذكرناهشيء

أنهوذكر،واليمينالشاهدأنكرلمنويقالعبيد)3(:أبوقال

وهو،والمرأتانالرجللهيشهدالخصمفيتقولما:القرانخلاف

هذاليس:قيل.جائزةالشهادة:قالوافان؟لهيشهدانلرجلينواجد

إلاشهادة)4(للمرأتينيكونألافيهالقراناشترطوقد،بالخلافأولى

)1(

)2(

)3(

)4(

الفتاوىمجموع"،العون"مع691()1/للمؤلفالسننتهذيبانظر:

)2/العربيلابنالقراناحكام94(،)3/كثيرابنتفسير912(،)21/

الهراسيللكياالقرانأحكام433(،)2/للجصاصالقرانأحكام07(،

تفسير466(،)4/جريرابنتفسير7(،)2/البياناضواء04(،)3/

)1/للأخفشالقرانمعاني795(،)1/الكشاف16(،)2/البغوي

تفسير272(،)2/للنحاسالقرانمعاني17(،)2/الخازنتفسير255(،

.(11)3/السعودابي

"."والثالثة:لعلهاللهرحمهبازابنقال"."والثالث:"هـ"و"ب"وفي

."عبيدةأبو":هـ""و"ب"وفى

."لمرأة":"ب"في
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فرجلرجلينيكونالتمهإن>:قالسبحانهفانه،الرجلينأحدفقدمع

رجالكممنشهيدينواستشهدوا:يقلولم282[:]البقرة<تانوامر

قالكماالفديةفيجعلهكماالخيار،فيهفيكون.وامرأتينرجلأأو

جعلهماومثل.[691:]البقرةلمحملأ(أوصدقةأوصياممنففذيهي!>:تعالى

-(-1)

ر!به.تحريرأوكسوتهمأو،مساكينعشرةبإطعاماليمينكفارةفي

قالولكنه)4(.الديناية)3(فيذلكيقلولمالخيار)2(.أحكامفهذه

فلأمهأبواه،وورثهولاٌله-يكنلمفارز>:الفرائضآيةفيقالكمافيها

انو>:هاهنافقولهبعدها،التيالآيةكذلك11[،]النساء:(الملث

آيةفيقالوكذلكيكونا(،لتمفإن>:الشهادةآيةفيكقوله<يكن

[6:]الماندةو[43:]النساءطئبا<صصدافتمتموماءتجدوفلغ>:الطهور

[4:]المجاددة<متتالهعتنلثتهرتنفصياميحدلؤفمن>:(الطهار)آيةوفي

الواجد.يجزئلاالصومأن:اليمينوكفارةالحجمتعةفيوكذلك

ليسالذي،واليمينالشاهدأم)6(هذا:بالخلافأولىالحكمينفأي

.)7(".
السنة؟لمحسرتهلم،عنهسكتإنما،منعاشتراطاللهمن!يه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)98(.آيةالمائدةسورة

بالخيار".الاحكام"فهذه:إلىالعبارةاللهرحمهبازابنالعلامةوصحح

"ا".منساقطة"اية"

)282(.ايةالبقرةسورة

القرآنالفاظمفردات.أميكظهرعليئنت:لامراتهالرجليقولان:الظهار

)162(،الفقهاءأنيس)177(،الفقهاءحلية)05(،الطلبةطلبة)541(،

36(.)1/قتيبةلابنالحديثغريب)345(،المطلع

"ب".منساقطة"ام"

فيه".له"ليس"ا"و"!":في
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هذا،منأعجبهوماحكمهمفيوجدناوقدعبيد)1(:أبوقال

عموابنخالوله،لهماللاالذياليتيمرضاعفيقولهموهو

اشترطوانما)2(،محرملانه؛رضاعهعلىيجبرالخالإن:موسران

أجمعوقد223[:]البقرة(ذللثمعللوارلقوعلى>:فقالغيرهالتنزيل

هذانجدلم)4(ثم)3(،العمابنمعللخالميراثلاانالمسلمون

العلماء،سلفمنأحدعنولاع!ي!،اللهرسولعنالسنةفيالحكم

غيروعن(،!يم)النبيعنمتواترةآثارفيواليمينالشاهدوجدناوقد

.)7(التابعينومن)6(الصحابةمنواحد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"هـ":"عبيدة".في

)3/المختارالدر144(،)1/الصغارأحكام105(،)1/الانهرمجمع

القديرفتح422(،)4/الهدايةشرجالعناية33(،)4/الصنائعبدائع661(،

)1/الهنديةالفتاوى042(،)1/الاحكامغررشرجالحكامدرر422(،)4/

.227()5/المبسوط،(1/594)للجصاصالقرانأحكام،(566

القرانأحكام662(،)3/عابدينابنحاشية105(،)1/الانهرمجمع

.(015)5/الام21(،0)5/المبسوط(،594/)1للجصاص

لم".لو"ثم"هـ":في

الخبرالخبرموافقة)64(،للسيوطيالمتواترةالاخبارفيالمتناثرةالازهار

05(.)6/الاوطارنيل)913(،للشافعيالرسالة321(،)2/

."أصحابه":ا""في

السابع.الطريقفيأخرىأحاديثكذلكوسياتيمنها،جملةتخريجسبق

)6/الامفيالشافعيرواه.الشعبيواليمينبالشاهدالقضاءعنهرويوممن

لسبعة.والفقهاء492()14/المعرفةوفي392(،)01/والبيهقي356(،

فيذكرهسيردممنوغيرهم262()4/السلامسبل013(،)14/المغني

تعالى.اللهشاءإنالسابعالطريق
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معاليمينفيالناسبعضقال:الشافعيقال)1(:الربيعوقال

لانهبها؛حكممنحكمرذ:قال،نفسهعلىفيهسرفقولاالشاهد

وامرأتين؟شاهدأوبشاهدينأمر)2(تعالىالله:لهفقلت.القرانخالف

فان:قال؟شاهدينمنأقليجوزألااللهمنأحتم:فقلت،نعم:قال

اللذينالشاهدينقيوتجد:قلت.قلتهقد:قال.فقله:قلت؟قلته

قلت:.عدلانبالغانمسلمانحران،نعم:قالحدا؟بهمااللهأمر

كانإن:لهقلت.نعم:قال؟اللهحكمخالفقلتمابدونحكمومن

شهادةأجزت:قلتين؟و:قال،اللهحكمخالفتفقد،زعمتكما

جزتو،شهادتهمتجوزاناللهشرطالذينغيروهم،الذمةأهل

منبهماأعطيتوجهانوهذان،الولادةعلىوحدهاالقابلةشهادة

قلت:وغيرهاهالقسامةفيشهادةبغيرأعطيتثم،الشهادةجهة

موافقهوبل،اللهحكميخالفليسالشاهدمعباليمينوالقضاء

!ي!اللهرسولفاتبعت،!ي!رسولهطاعةتعالىاللهفرضإذ،اللهلحكم

لهذاأفيوجدقال)3(:.رسولهعنقبلتكما،قبلتسبحانهاللهفعن

بغسلالوضوءفيسبحانهاللهأمرنعم)4(.:قلت؟القرانفينظير

)1(

)2(

)3(

)4(

صاحبمحمد،ابوالكبيرالفقيهالمراديالجبارعبدبنسليمانبنالربيعهو

انظر:-.تعالىاللهرحمههـ-027سنةتوفي.علمهوناقلالشاقعيالامام

132(،)2/للسبكيالشافعيةطبقات587(،)12/النبلاءاعلامسير

03(.)1/للأسنويالشافعيةطبقات

أعلم"تعالى"الله:"أ"في

"ب".منساقطة"قال"

"جى".منساقطة"نعم"
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تعالى:وقال)1(.بالسنةالخفينعلىفمسحنامسحهما،أوالقدمين

145[.:]الانعامطاعلظعمه،<فىلمحزماإلىأوحىمآفىأحدلآقل>

وأحل>:وقال)2(5بالسنةالسباعمننابذيكلوأنتنحنفحرمنا

المرأةبينالجمعنتونحنفحرمنا24[]النساء:<ذل!مورامالكم

.()السرقةونصاب)4(الرجموذكرخالتها)3(،وبينوبينهاوعمتها،

.وعافا)6(خاضارادمامعنىاللهعنالمبينلمجيماللهرسولوكان:قال

والرجلالشاهدينيذكرلمالقرآن:تيميةابنالاسلامشيخوقال

هذينذكروإنما،الحاكمبهايحكمالتيالحكمطرقفيلمرأتينو

فقال.حقهالإنسانبهايحفظالتيالطرقفيالبيناتمنالنوعين

فاكتبؤمسمىأجلالى+بدئنتدايانغإذاءامنوالذلىيهـأيها>:تعالى

اللهووكممايكنبأنكاتمثيابولابائعدذصالت!ئينكموليكتب

فإنشئأمنهيمخشولارئبمللهوديتىالحقعديهلذىو!ددففيتمث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تخريجه.سبق

أبيحديثمن()883291()13/ومسلم)0553(،573()9/البخاري

عنه.اللهرضيالخشنيئعلبة

ليستقيممنهبدولا"بالسنة".:الامفي.عليهمتفقوهو.تخريجهسبق

المععى.

مسلم.رواهوقد.تخريجهسبق

حديثمن)1684(391()11/ومسلم)9678(،99()12/لبخاري

فصاعدا"دينارربعفياليد"تقطع:قال!النبيعنعنهااللهرضيعائشة

.للبخارياللفظ

فتح71(،)9/الاولياءحليةنظر:و143(.)7/الام.الشافعيكلامانتهى

.33(4)5/الباري
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!ولفنيمللهويملأنيسذتظيعلاأوأؤضعيقاسيفاالخنعليهالذيكان

فرجلرجلينيكونالتمفاانرجالنيممنشهيدينواستشهدوياتعدلظ

بحفطسبحانهفأمرهم282[،:]البقرة(لشهدامنترضحوبئممنواميأقان

يكنلمفان،الكاتبيملأنالحقعليهمنمروبالكتابحقوقهم

علىيستشهدأنالحقلهمنأمرثم،وليهعنهملىإملاوهيصحممن

المتحملينالشهداءنهىثم،وامرأتانفرجليجدلمفان،رجلينحقه

فيلهمرخصثم،لذلكطلبواإذاإقامتهاعنالتخلفعنللشهادة

ثم،التبايععندبالاشهادأمرهمثم.يكتبوهاألا:الحاضرةالتجارة

بالرهانيستوثقواان-كاتبايجدواولم-سفرعلىكانواإذاأمرهم

بهيحفظونلماوارشادوتعليم،لهمنصيحةهذاكل)1(.المقبوضة

-)2(
شيء؛الحاكمبهومايحكم،شيءالحقوقبهتحفطوما،حقودهم

فان،والمرأتينوالشاهد)3(الشاهدينمنأوسعالحكمطرقفان

،القرانفيلهماذكرولا،المردودةواليمينبالنكوليحكمالحاكم

فالحكم،اللهلكتابمخالفاواليمينالواحدبالشاهدالحكمكانفان

.()مخالفةأشدوالردبالنكول)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

."المقبوض":"ب"في

."ب"منساقط"حقوقهمبهيحفظونلماإرشادوتعليملهمنصيحةهذا"كل

."والرجل":ففيها""بما،هـ""و""بمنساقطةالشاهد""

."ب"منساقطة(النكول"

الحديثاختلاف(،431)7/الام:وانظر.(471و1/137)الموقعينإعلام

تفسير294(،)3/الزرقانيشرح(،156)2/التمهيد285(،)1/للشافعي

.293()3/القرطبي
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رسولهوسنةاللهبكتاببالقرعةيحكمالحاكمفانيضا؛و

لها)2(،معارضلاالتيالصحيحةبالسنةبالقافةويحكم)1(،الصحيحة

بشاهدويحكم)4(،الصريحة)3(الصحيحةبالسنةبالقسامةويحكم

،()والدكانالبيتمتاعالصانعانأوالزوجانتداعىإذاالحال

فيالاجربوجوه-واليمينبالشاهدالحكمأنكرمنعند-ويحكم

القمطبمعاقدويحكم)6(،جهتهإلىكانتإذاللمدعيفيجعلهالحائط

فيليسكلهوهذا)7(.جهتهمنكانتذاللمدعيفيجعلهالخصفي

ساغفكيف)8(،أصحابهمنحدولالمجيراللهرسولبهحكمولاالقران

اللهرسولبهحكمماويرذ؟اللهلكتابمخالفايجعلولم،بهالحكم

لكتابمخالفاويجعل،الصحابةمنوغيرهمالراشدونوحلفاوه!!ي!

بالشاهدالحكمن)01(:الحديث)9(أئمةقالهماالقولبل؟الله

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

والعشرين.الخامسالطريقفيمفصلاذلكبيانسيأتي

والعشرين.السادسالطريقفيمفصلاذلكبيانسيأتي

.""بمنساقطة""الصحيحة

حديثمن()9166(11/155)ومسلم،)3173(رقم317()6/البخاري

عنه.اللهرضيحثمةأبيبنسهل

ذلك.بيانسبق

258(،)6/الصنائعبدائع)912(،الحكاممعين09(،)17/المبسوط

.(4/99)الهانديةالفتاوى

.أ""منمثبتأجهتهمنكانتإذاللمدعيفيجعلهالخصفيالقمطبمعاقدويحكم"

."الصحابة":!""و"ب"في

.""أهل:""بفي

=الاستذكار،(138)2/التمهيد،71()9/الاولياءخلية،(431)7/الام:انظر
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بالحق.بالحكمأمرسبحانهوالله،حقفانه،اللهبكتابحكم:واليمين

لمجيماللهرسولفلأن:الاولىأما؛بالنصثابتتانقضيتانفهاتان

فلقوله:الثانيةماو.بباطليحكمونولابهحكموابعدهمنوخلفاءه

أنزلنا>إنا:وقوله94[:]المائدة(دلهأنزلبمابينهمضكمنو>:تعالى

501[،]النساء:(دلهأرنكبمألناسبينلتخكمبالحقلكئتالثك

تعالى:وقال!قطغا،إياهاللهأراهمماواليمينبالشاهدفالحكم

للهنزلبما!وقلءامنتهواولاتنبعأم!ت!صاستمم!اخو>فلذلف

به،حكممماوهذا15[:]الشورى(ئتن!لأعدلمرتو!ئبمن

بد.ولااللهمنبهمأمورعدلفهو

فصل

:طرقلهم)1(السنةهذهردواوالذين

الائمةبينوقد.تقبلفلا،اللهكتابخلافأنها:الاولالطريق

يخالفهالااللهكتابأن-وغيرهمعبيد)4(بيوحمد)3(و)2(كالشافعي

الامامنكرو.اللهلكتاب()لموافقةوانها،بوجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)5/السننتهذيب2(،80)5/المنتقى(،0/1401)السنةشرح48(،)22/

.332()5/الباريفتج592(،0/1)البيهقيسنن،225(

.""السنة:اللهرحمهبازابنوصوب."المسالة":هـ""و"ب"في

الباريفتج،(541)5/الرايةنصب،592(/01)البيهقيسنن،93()7/الام

/5()334.

267(.و016)1/بطةلابنالابانة131(،)14/المغني:انظر

121(.)2/للهرويهلهوالكلامذم:انظر

."موافقة":"هـ"و()!"و"ب"في
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أنهالزعمهع!يو،اللهرسولأحاديثردمنعلى)2(والشافعيأحمد)1(

"كتابسماهمفردكتابذلكفيأحمدوللامام،القرآنظاهرتخالف

.)3(مج!ي!"الرسولطاعة

اللهرسولسننفيليسأنه:اعتقادهمسلمكلعلىيجبلذيو

اللهكتابمعالسننبل،اللهكتابتخالفواحدةسنةالصحيحةمج!ي!

:)4(منازلثلاثعلىتعالى

الكتاببهشهدمابنفسشاهدةموافقةسنة:الاولىالمنزلة

)5(.المنزل

وتقيد،منهاللهمرادوتبين،الكتابتفسرسنة:الثانية)6(المنزلة

مطلقه.

فتبينهالكتابعنهسكتلحكممتضمنةسنة)7(:الثالثةالمنزلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

للهرويهلهوالكلامذم267(،)2/الابانة131(،)14/المغنيانظر:

/2(.)121

فتج145(،)5/الرايةنصب592(،)01/البيهقيسنن93(،)7/الام

.334()5/الباري

العدة)937(،الفهرست:انظر.العلمأهلمنجمعذكرهوقد،بطبعلم

كشف032(،)3/المنيرالكوكبشرج227(،و143)1/يعلىلابي

42(.)5/لظنون

033(.و323)2/الموقعينإعلام)45(،للخطيبالكفاية:انظر

".المنزلة"الكتب:"هـ"و"!"و"ب"في

"هـ".و"ب"منساقطة"المنزلة(

".منزلة"سنة"هـ":في
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.مبتدابيانا

معللسنةوليس،الثلاثةالاقسامهذهمن)1(واحدةرديجوزولا

"السنة:قالمنعلىأحمد)2(الامامانكروقد،رابعةمنزلةاللهكتاب

.)4(وتبينهالكتابتفسرالسنةبل:فقال")3(الكتابعلىتقضي

()واحدةصحيحةسنةتأتلمأنه:بهورسولهاللهنشهدوالذي

ع!يماللهورسولكيف،ألبتةوتخالفهاللهكتابتناقضع!يماللهرسولعن

باتباعه،ماموروهو،اللههداهوبه،أنزلوعليه،اللهلكتابالمبينهو

لما)6(ع!يماللهرسولستنردساغولو،ومرادهبتأويلهالخلقعلموهو

وبطلت،السننأكثربذلكلردتالكتابظاهرمنالرجلفهمه

ونحلتهمذهبهتخالفصحيحةبسنةعليهيحتجأحدمنفما.بالكلية

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."حدوا":"ب"و"أ"في

"ا".منساقطة"الامام"

رواه-.تعالىاللهرحمه-كثيرابيبنيحى:القائل."الله"كتاب"ب":في

الابانةفيبطةوابن)47(،الكفايةفيوالخطيب153(،)1/الدارميعنه

()401السنةاهلمذهبشرحاللطيفالكتابفيشاهينبنو253(،)1/

)921(.رقم(144)2/الكلامذمفيوالهروي)94(،رقم

)47(،الكفايةفيوالخطيب)368(،احمدالإماممسائلفيداودابورواه

)2/الكلامذمفيوالهروي291(،)2/الحنابلةطبقاتفييعلىابيوابن

المحيطالبحر93(،)1/القرطبيتفسير:وانظر)221(.رقم146(

.(491/)الموافقات،(4/671)للزركشي

"هـ".و"!"و"ب"منساقطة"واحدة"

"بما"."أ":في
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مخالفةالسنةهذه:ويقول،إطلاقهاأوآيةبعموميتشبثانويمكنهإلا

تقبل.فلاوالاطلاقالعموملهذا

درفيبعينهالمسلكهذاسلكوا-اللهقبحهم-الرافضةإنحتى

")1(،صدقةتركنامانورثلا":ع!ي!قولهفردوا،المتواترةالثابتةالسنن

فيلله>يوصي!،:تعالىقال،اللهكتابيخالفحديثهذا:وقالوا

.[11:]النساءلأنثيئن()2(احظمثللذكرصمأولد

ئباتفيالصحيحةالاحاديثمناللهشاءماالجهميةوردت

.[11:]الشورىكممله-شئ،ليس>:قولهبطاهرالصفات

علىالدالةالاحاديثمناللهشاءماالخوارجوردت

فهموهبماالنار)4(منالموحدينمنالكبائرهلوخروج)3(الشفاعة

)1(

)2(

)3(

)4(

ورقمعنهاللهرضيعمرحديثمن)4903(رقم227()6/البخاريرواه

رقم032()12/ومسلمعنه،اللهرضيبكرابيحديثمن)3903(

ابيحديثمن)1761(ورقمعنهاللهرضيبكرابيحديثمن)9175(

عنه.لثهرضيهريرة

391(.)4/النبويةالسنةمتهاج:انظر

انطر:.عنهالمضرةدفعأولهالمنفعةبجلبللغيرلالسؤشرعا:الشفاعة

لوامعوقي)137(.الواسطيةالعقيدةشرح)72(،الاعتقادلمعةشرح

الخير"سؤال246(:)2/الستيةالانوارولوائح402(،)2/البهيةالانوار

للغير"ا.هـ.

انطر:.المتواترةالاحاديثمنالعلماءبعضعدهاكثيرةالشفاعةحاديثو

802(،)2/للسفارينيالانوارلوامع314(،)1/تيميةابنفتاوىمجموع

احاديث=وانطر)76(.للسيوطيالمتواترةالاخبارقيالمتناثرةالازهار
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.)1(القرانظاهرمن

فهموهبما-وصحتها)2(كثرتهامع-الرويةأحاديثالجهميةوردت

.[301:]الانعامالأبضر(تدركهلا>:تعالىقولهفيالقرانظاهرمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ظاهرمنفهموهبما()الثابتةالقدر)4(أحاديث)3(القدريةوردت

مسلمصحيح"،الباريفتح"مع11425/:البخاريصحيح:فيالشفاعة

05(.)3/"النووي"مع

:(]البقرةشنهمنهايقبلولاشئأئفميعننفمىتجزىلايؤماوأئقو(>:تعالىكقوله

.[18:]غافر*<يالاعولاشفيعحميممنللطدينما>:تعالىوقوله،[48

فيالمذكورةالمراجعانظر:الكفار.بالايتيندالمربأنالعلماءوأجاب

)2/السنيةالانوارولوائح06(،)1/البيضاويوتفسير،السابقةالحاشية

127()1/كثيرابنتفسير05(،)11/و603()1/لطبريتفسير242(،

للعمرانيالانتصار552(،)4/و(913/)1عطيةابنتفسير(،126)7/و

/3(.)307

مسلمصحيح89(،و)8/"الفتح"مع462()8/البخاريصحيحانظر:

/3(.)03

معبدالصحابةزمنفيبهتكلممنوأول،ونفاتهالقدرجاحدواهم:القدرية

ميزان267(،)1/التسعينية43(،)1/لنحلوالملل.بالبصرةالجهني

116(.)1/مندهلابنالايمان465(،)6/الاعتدال

العقيدةشرح.خلقهفييكونانالازلفيتعالىاللهقدرهماشرعا:القدر

اللهعلمتعلق:وقيل.(155)3/الخالصالدين:وانظر.(188)2/الواسطية

.()162الفوزانللشيخالواسطيةشرح.وجودهاقبلزلالهاوارادتهبالكائنات

فيالقدرإثباتأحاديثمنكثيرا-اللههـرحمه103ت-الفريابيجمع

أفعال"خلقوهوالمسألةلهذهأفردهمصنفالبخاريول!مامالقدر.كتابه

العباد".
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.(1)نلقراا

.القرانظاهرمنفهموهبماالسنةمنردتهماطائفةكلوردت

فيالبابيطردأنواماكلها،السننهذهردفيالبابيطردأنفاما

يردأنأما.القرانظاهرمنيفهملما)2(منهاشيءيردولاقبولها

كنسبةالقرانظاهرإلىالمقبولونسبةبعضها)3(-ويقبلبعضها

ظاهرمنفهمهبماسنة)4(ردأحدمنوماظاهر،فتناقض-المردود

.()كذلككونهامعأضعافهاقبلوقدإلاالقران

أحاديثردمنعلىوغيرهما)6(والشافعيأحمدالامامأنكروقد

مأفىأحدلاقل>:تعالىقولهبطاهر)7(السباعمننابذيكلتحريم

.[541:]الأنعاملايةامحزما<إلنأوحى

)8(،القرانفيتذكرلمالتيسنتهردمنعلىع!يمالنبيانكروقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

>وما:تعالىوقوله94[،:أحدا!(]الكهفرنك>ولايظلو:تعالىكقوله

كتصماتخزوبئ>إنما:تعالىوقوله46[،:!<]فصلتللعبيدبطقمرنك

603(.)2/الموقعينإعلامنظر:و[.16!(]الطور:تعملون

"بما".:"أ"في

"جى".منساقطبعضها""ويقبل

".ظاهرة"سنة:"ب"في

323(.)2/الموقعينإعلام

)9/و334()5/الباريفتح71(،)9/الاولياءحلية143(،)7/الام

345(.)2/الموقعينإعلام931(،)13/المغني574(،

تخريجه.سبق

نهيت-أوبهامرتمماامرياتيهأريكتهعلىمتكئاأحدكمالفينلا":ع!م!مقولهفيكما

091



نأادعىمنعلىإنكارهيكونفكيفلها،القرانمعارضةياعولم

وتعارضه؟القرانتخالفسنته

فصل

فلاعليهالمدعىجانبفيشرعتإنمااليمينأن:الثانيالطريق

المدعي.جانبفيتشرع

)2(،ادعىمنعلىالبينة":ع!يمقوله:ذلكعلىويدلقالوا)1(:

وهذهالمنكر.جانبمناليمينفجعلأننكر")3(منعلىواليمين

.وجوهمنجذاضعيفةالطريقة

،صرحو،أصحواليمين)4(بالشاهدينالقضاءأحاديثأن:أحدها

)1(

)2(

)3(

)4(

،(01و8)6/احمدرواه."اتبعناهاللهكتابفيوجدناماادريلا:فيقولعنه

والترمذي،(165)رقم(1/734)والحميدي،(064)5رقم(156)داودوأبو

،(1801/)والحاكم،()513(10/)ماجهوابن،)2663(رقم893()4/

رقم(091)1/حبانوابن24(،)1/النبوةدلائلوقي(،012)7/والبيهقي

رضيرافعابيحديثمن)349(.رقم592()1/الكبيرفيوالطبراني،()13

شرطعلى"صحيح:الحاكموقالحسن"،"حديث:الترمذيقال.عنهالله

أبي"حديث:حجرابنالحافظوقال.الذهبيووافقه"يخرجاهولمالشيخين

هـ..ا"الحاكمصححهوقدثقاتورجالهالسننصحابواحمداخرجه..رافع

حجر.ابنالحافطذكرهاشواهدوللحديث،32(5)2/الخبرالخبرموافقة

225(.)6/الصنائعبدائع

."المدعي":هـ""و"!"و"ب"وفي

25(.:)صتخريجهسبق

"بالشاهد".:بلصوو،الخطيةالنسخفيهكذا

191



ربغ)1(و

)3(.الستة

الكتباهلمنحديروهلمالحديثوهذاشهر)2(،و،

عليهتقديمها)4(لوجبوالشهرةالصحةفيقاومهالوانه:الثاني

وعمومه.لخصوصها

حيث،عليهالمدعى()جانبفيكانتإنمااليمينأن:الثالث

عليهالمدعىجانبفيكون،الدعوىغيربشيءالمدعييترجحلم

أقوىهوفكان)6(،الذمةبراءةبأصللقوته،باليميناولى

فاذا.جهتهمناليمينفكانت،الاصلباستصحابالمتداعيين

باليمين،أولىكانشاهد،أو،نكولأو،بلوثالمدعيترجح

اقوى)7(جانبفيمشروعةفاليمين،بذلكجانبهلقوة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"هـ".و"ب"منساقطة"أوضح"و،"ب"منساقطة"وأوضحصرح"و

916(.:)صواليمينالشاهدفصلفيتخريجهاسبق

عليه"المدعىعلىواليمينالمدعيعلى"البينة:بلفظ)1341(الترمذيعند

تخريجهصفيمفصلاذكرناهماوراجع."مقالإسنادهفيحديث"هذا:وقال

النبيبانعبيدبوواحمدالإماماستدل"وقد:اللهرحمهرجبابنقال)25(.

اللفطأنعلىيدلوهذاأنكر"منعلىليمينوالمدعيعلى"البينة:قال-!ي!

227(.)2/والحكمالعلومجامعهـ.."ابهمحتجصحيحعندهما

.تقدمها"":هـ""في

."جنب":"ب"وفي،"جنبة":ا""في

الفقه.قواعدمنقاعدةوهياخر.بحقمشغولةغيرانهاايالذمةءةبر

)95(،نجيملابنوالنظائرالاشباه22(،)1/حيدرلعليالحكامدرر:انظر

)22(.المجلةشرح)93(،للسيوطيوالنظائرلاشباهو

"جنبة".:"ب"و"ا"في
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تقويةحقهأ2(فياليمينشرعتجانبهقويفايهماأ1(،المتداعيين

فيالايمانشرعتباللوثالمدعينجانبقويلماولهذاوتاكيدا

ردتعليهأ4(المدعىبنكولالمدعيجانبقويولماأ3(جانبهم

أحمدأ6(،الاماموصوبه(،)الصحابةيهحكمكما،عليهاليمين

عليهالمدعىجانبقويولماوياخذ.يحلفببعيد،هوما:وقال

)8(،كالمودع،الامناءوكذلكحقهأ7(،فياليمينكانت:الاصليةبالبراءة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)7/المغني81(،)34/الفتاوىمجموع325(،)6/السننتهذيب:انطر

فيالتعيين234(،)2/لحكموالعلومجامع)343(،تالاختيار033(،

)286(.للطوفيالاربعينشرح

.""جعبهالصوابولمل،دا"حقههكذا

ه"ب"منساقطة"جانبهمفيالايمانشرعتباللوثالمدعينجانبقويلما"

"هـ".منساقطة"المدعى"بنكول

"هذا:وقال031()01/البيهقيرواه.عنهاللهرضيعمرالمؤمنينكامير

)02/الكبيرالمعجمفيالطبرانيورواه"ا.هـ،منقطعنهإلاصحيحإسناد

مجمع"ا.هـ.الصحيحرجال"ورجاله:الهيثميقال)955(رقم237(

282(.)1/القاضيادبفيبإسنادهالقاصابنورواه(،185)4/الزوائد

اليمين.وردبالنكولالقضاءفصلفيلاثاربعضوسياتي

5(477)6/الفروع،(41/433)المغني

"جنبه".الصوابولمل،""حقههكذا

.بالتعديإلاحالموعلىيجبلاالضماننعلىالاجماعهبيرةوابنالشيرازينقل

بقوله:الاتفاقرشدابنونقل.23()2/الافصاح،(1/177)4المجموعمعالمهذب

بداية"ا،هـ.الخطاببنعمرعنحكيماإلامضمونةلاامانةنها1على"اتفقوا

/1)1المبسوط21(،0)6/الصنائعبدائع:وانظر.الهدايةمع(1ه1)8/المجتهد

)251(،حليلمختصر926(،)2/التفريع)304(،البرعبدلابنالكافي114(،

-،81()3/المحتاجمغني،61()الاجماع،(41ه)9/الذخيرة(،434)2/التلقين

391



؛ويحلفون،قولهمالقول:)3(والوصي)2(،والوكيلوالمستاجر)1(،

أقامفإذا،المستمرةالشريعةقاعدةفهذه)4(.بالايمانجانبهملقوة

)1(

)2(

)3(

)4(

المبدع3(،ه8)2/داتالارمنتهىشرح484(،)4/الفروع364(،)1/المحرر

5(.)3/الانتفاعلطالبالإقناع،233()5/

،2(5)5الفقهاءنوادر،(1/301)هالمبسوط،(201)القدوريمختصر:انظر

لابنالكافي،(918)2/والتفريع،71()6/المنتقى،(0111و7901)2/المعونة

حلية)06(،الاجماع124(،)2/المنذرلابنالاشراف)375(،البرعبد

التذكرة،(1/004)الصغرىالرعاية،3(ه1/8)المحرر،(644/)هالعلماء

261(،)2/الاراداتمنتهىشرج43(،)2/الافصاج)164(،الفقهفي

315()1/رجبابنقواعد792(،)4/الطالبينروضة2(،10)8/المحلى

."والاربعونالرابعةالقاعدة"

)278(،الفقهاءنوادر2(،ه)1الضماناتمجمع34(،)6/الصنائعبدائع

316(،)2/التفريع،(1124)2/المعونة،27()هنجيملابنلانظائروالأشباه

،(1157/)4الثانيةالمجموعتكملةمعالمهذب)593(،البرعبدلابنالكافي

/1)الصغرىالرعاية023(،)2/المحتاجمغني،554()3/الطالبينروضة

المبدع)237(،الساغببلغة)367(،الارشاد916(،)1/الهداية378(،

نأالتنبيهمع)912(.المقفع324(،)1/رجبابنقواعد381(،)4/

ببينة.إلاقولهيقبللامالكمذهب

فيلنتف707(،)2/القضاةروضة)993(،الضماناتمجمعانظر:

الجواهرعقد)275(،نجيملابنوالنظائرالاشباه952(،)1/الفتاوى

057(،)3/الطالبينروضة018(،)7/الذخيرة433(،)3/الثمينة

الصغيرالجامع(،11ه0)3/الخلافيةالمسائلرووس218(،)1/الهداية

ابنقواعد347(،)4/المبدع914(،)6/العلماءحلية)215(،الفقهفي

326(.)1/رجب

نأاللهرحمهبازابنالعلامةذكروقد.النسخجميعفيهكذا"بالايمان"

المعنى.يستقيموبه"بالائتمان":الصواب
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عليهالمدعىجانبعلى)1(فترجح،جانبهقويواحدّاشاهداالمدعي

يرفعضعيفدليلوهو،الاصلاستصحابمجردإلامعهليسالذي

واللوثالمردودةواليمينبالنكوليرفعولهذا)2(،يخالفهدليلبكل

بيمينشهادتهوقويتالواحد،الشاهدبقولفرفع،الظاهرةوالقرائن

)4(موافقتهمع)3(؟وأصحهذامنأحسنقياسفاي،المدعي

تدفع.لاالتيوالاثارللنصوص

فصل

بشهادةالحكمإلىالعادلينالسلفقضاةمنطائفةذهبوقد

عنروينا:عبيدابوقال،يمينغيرمنصدقهعلمإذا،الواحدالشاهد

رحمهما-أوفىأبيبنوزرارة،شريح:العراقهلقضاةمنعظيمين

.(حديثهما)فيلليمينذكرولا.واحدشاهدبشهادةقضياأنهما-الله

أجاز:قال)6(إسحاقأبيعنشريكعنجميلبنالهيثمحدثنا

.)7(وحديشهادتيشريح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"هـ".منساقطة"على"

"مخالفة"."أ":في

وضح"."و"ب":وفي

"موافقة"."ب":في

قريبا.تخريجهوسيأتي

السبيعيإسحاقأبوالكوفيالهمذانييحمدذيبناللهعبدبنعمروهو

)6/الكبرىالطبقاتانطر:-.تعالىاللهرحمههـ-127سنةتوفي.الحافط

293(.)5/النبلاءاعلامسير201(،)22/الكمالتهذيب311(،

في=ووكيع953(،)4/شيبةابيوابن357(،)6/الامفيالشافعيرواه
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عنسلمةحمادبنعن)2(جميلبنالقاسمحدثناقال)1(

أبيبنزرارةعند(مجلز)أبوشهد)4(:قالحدير)3(،بنعمران

.يصب)6(ولم،وحديشهادتيفاجاز:مجلزأبوقال،أوفى

صدقالحاكمعلمفإذاوالامجلز)7(،بيعنديصبلم:قلت

فعل،باليمينتقويتهرأىوان،بشهادتهالحكملهجازالواحدالشاهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المعرفةوفي392(،)01/والبيهقي275(،و271)2/القضاةاخبار

/14(.)592

"هـ".من"قال"

رجالمنوهو،ترجمةلهاجدلمجميلبنالقاسم"حميد"."جى":في

09()1/مكةأخبارفيوالفاكهي422(،)1/المعانيشرحفيالطحاوي

عبد"ابنفهوصحتفانحميد"،"بن"جى":النسخةوفيو)5/91(.

331(.)7/الثقاتفيحبانابنذكره"،المدنيعوفبنالرحمن

ماوالصوابحدير"،بن"عمر"جى":وفيحيدر"،بن"عمر"هـ":في

سنةتوفي.البصريعبيدبوالسدوسيحديربنعمرانوهو.ئبتناه

تاريخ03(،)2/الرجالومعرفةالعللانظر:-5تعالىاللهرحمههـ-914

)911(،المدينيابنعلل314(،)22/الكمالتهذيب)138(،الدارمي

263(.)6/النبلاءعلامسير

"أ".منساقطة)شهد"

هـ-601سنةتوفيمجلز.أبولبصريالسدوسيسعيدبنحميدبنلاحق

الكمالتهذيب124(،)9/والتعديلالجرحانظر:-.تعالىاللهرحمه

.(991و14)7/الاسلامتاريخ(،176)31/

شيبةأبيبنو337(،)8/الرزاقوعبد3(،ه7)6/الامفيالشافعيرواه

592(.)14/المعرفةوفي392(،1/)0والبيهقي953(،)4/

مجلز".أبوعندييصب"لم:"و"و"د"في
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لمواليمينبالشاهدحكملمالمجموالنبي،بشرطذلكفليسوإلا

الشاهد.شهادةبهاقوىبل،اليمينيشترط

الشاهدصدقالحاكمعلمإذاباب:")1("السننفيداودأبووقال

"أن:ثابتبنخزيمةحديثساقثم.بهيحكه!أنلهيجوزالواحد

بطأو،المشي!ي!النبيفأسرع)2(،أعرابيمنفرساابتاع!ي!النبي

،بالفرسفيساومونه،الاعرابييعترضون4رجا)3(فطفق،الاعرابي

نإ:!يطاللهرسولالاعرابيفنادى،ابتاعهجم!ي!النبيأنيشعرونولا

نداءسمعحينلمجم%النبيفقام،بعتهوالاالفرسهذامبتاعاكنت

ما،واللهلا:الأعرابيقالمنك؟("ابتعتهقدليس"أو:فقال،الاعرابي

:يقولالأعرابيفطفق."منكابتعتهقد،بلى":ع!يم!النبيفقال،بعتندب

النبيفاقبلبايعتهقدألكأشهدأنا:ثابتبنخزيمةفقال.شهيداهلم

الله،رسوليابتصديقك:قالتشهد؟""بم:فقال،خزيمةعلى!ي!

)4(.النسائيورواه."رجلينبشهادةخزيمةشهادة!ي!!النبيفجعل

فوائد:عدةالحديثهذاوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

المعبود".عونشرحه"مع25()01/

الغوامض.المحاربيقيسسواءبن:وفيل،الحارثسواءبن:واسمه

)5/للمانذريداودأبيسننمختصر093(،)1/لبشكولابنوالمبهمات

.(39)2/الاصابة،(422

/)01العربلسان)493(،الصحاجمختار.يفعلجعلايكذايفعلطفق

.)225

79.:صنخريجهسبق
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رعيته.منرجلمنالشيءالامامشراءجواز:منها

بنفسه.الشراءمباشرته:ومنها

هذا؟لكأينمنيسألولا،حالهيجهلممنالشراءجواز:ومنها

.بلازمليسالبيععلىالاشهادأن:ومنها

يكن)2(لمالكاذبةاليمينغريمهمن)1(تيقنإذاالامامأن:ومنها

غريمه.هوإذ؛تعزيرهله

مالمجي!النبيفإن،صدقهعلمإذاالواحدبالشاهدالاكتفاء:ومنها

شهادتهوجعلاخر،شاهدإلىمعكأحتاج:لخزيمةقال)3(

فيماالعامبالصدقلمجيطاللهلرسولشهادتهتضمنتلانها؛بشهادتين

لهبشهادتهوانفرد،الشهادةهذهفيمثلهوالمؤمنون،اللهعنبهيخبر

فيالخبرهذالدخول؛الحاضريندون،الاعرابيمعالتبايعبعقد

منبهاوتصديقه،فيهاتصديقهمسلمكلعلىيجبالتيالاخبارجملة

منهقبلهاوقد،الدعوىبهذهتختصالتيالشهادةوهي،الايمانلوازم

.-اللهرحمه-داودأبوعليهترجمفيماصريحوالحديث،)4(وحده

مندون،(بخزيمة)مخصوصاالواحدبالشاهدالحكمهذاوليس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"هـ".منساقطة"من"

"مر"."ب":في

يقل"."لم"أ":في

223(.)5/للمؤلفالسننتهذيب:انظر

عنه.اللهرضيخصائصهمنهذاانذكر115()2/الموقعينإعلاموفي
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واعمراو،وحدهبكرأبوشهدفلو،الصحابةمنمثلهاومنهخيرهو

بالحكمأولىلكان-عنهماللهرضي-كعببنبيأوعليأوعثمان

موجود)1(بشهادتينشهادتهجعللاجلهالذيوالامر.وحدهبشهادته

وجوبإلىهووبادر،غيرهعنهامسكوالشهادةأقامولكنه،غيرهفي

ع!يم.اللهلرسولتصديقهموجباتمنذلكإذ،الاداء

هلالرويةعلىوحدهالاعرابيشهادةع!يمالنبيقبلوقد

أمر:شهادةلاإخبارا،ذلكالفقهاء)3(بعضوتسمية)2(،رمضان

.)4(قولهيردالحديثولفط،الاستدلالفييقدحلالفظي

بشاهدالقاتليطالبولم،السلبقصةفيالواحدالشاهدجازو

ذلك.فيجمريحةالقصةوهذه،استحلفهولا،اخر

اللهرسولمع"خرجنا:قالقتادةبيعن("الصحيحين")ففي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."ينهدبشا":"د"فيو

ماجهوابن)2112(،والنسائي)196(،والترمذي234(،)0داودابورواه

)8/حبانوابن)2491(،)2391(802()3/خزيمةوابن)1652(،

عنعكرمةعنسماكعنطرقمن424(،)1/والحاكم)3446(،922(

ابن-مسند)2/756الاثارتهذيبفيجريرابنوصححه.مرفوعاعباسابن

إرساله.حبانابنورجح،الذهبييتعقبهولموالحاكم(،عباس

)2/عابدينابنحاشيةمعالمختارالدر168(،)01/المبسوطانظر:

03(.4)4/القناعكشاف933(،)7/الانصاف4(،90

".قولهعلى"يرد"ب":في

)1751(.رقم103()12/ومسلم)3142(،رقم284()6/البخاري
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فرأيت:قال،جولةللمسلمينكانتالتقينافلماخيبر)1(،عامفيع!يما

حتىلهفاستدرت،المسلمينمنرجلا)2(علاقدالمشركينمنرجلا

علي،فأقبل)3(،عاتقهحبلعلىبالسيففضربته،ورائهمنأتيته

فأرسلني.،الموتأدركهثم،الموتريحمنهاوجدتضمةفضمني

نإثم،اللهأمر:قال؟الناسبالما:فقلت،الخطاببنعمرفلحقت

عليهلهقتيلاقتل"من:فقال،ع!يماللهرسولوجلسرجعوا،الناس

ثم،جلستثملي؟يشهدمن:قلتثم،فقمت:قالسلبهم(،فلهبينة

بايالكما"!ير:اللهرسولفقال،فقمت،مثله)4(الثانية:قال

ياصدق:القوممن(رجل)فقال،القصةعليهفقصصت"؟قتادة

بكرأبوفقال،عنيفارضهعنديالقتيلذلكوسلب،اللهرسول

اللهعنيقاتلاللهأسدمنأسدالىيعمدلا)6(اللهلاها:الصديق

".إياهفاعطه،"صدق:ع!يماللهرسولفقال،سلبهفيعطيكورسولي

بنيفيمخرفا)7(يهفابتعت،الدرعفبعت،فاعطانيه.قتادةأبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

سيذكرهوكماالصحيحينفيكما"حنين":والصواب،النسخجميعفيهكذا

.السادسلطريقفيالمؤلف

632(.)7/الفتحاسمهما"ا.هـ.علىأقف"لم:حجرابنالحافظقال

)7/الباريفتح.المنكبمنالرداءموضعوالعاتقعصبه:العاتقحبل

.)632

الصحيحين.فيكما""الثالثة:والصواب،""الثانية:النسخجميعفيهكذا

287(.)6/الفتح"ا،هـ.اسمهعلىاقف"لم:الحافظقال

الخطابي"عن"نقلا633()7/الباريفتح.ذايكونواللهلاأيإذااللهلاها

معناهاهبيانفيالحافطاطالوقد

لانه=بذلكسميبستانا:أيالراءكسرويجوزوالراءالميمبفتحمخرفا:



."الاسلامفيتاللته"1(ماللاولفإله،سلمة

يستحلفهولمالواحد،الشاهدعلىتطلقالبينةأنعلىيدلوهذا

أنه:)2(الصوابوهو،المسألةهذهفيالوجوهأحدوهذا!ير،النبي

مسوغولا،السنةلهذهمعارضولاواحد،بشهادةبالسلبلهيقضى

أعلم.والله،لتركها

شهدتوقد،الرضاعفيالواحدةالمرأةشهادةع!يمالنبيقبلوقد

تزوجأنه:الحارثبنعقبةعن")3(الصحيحين"ففي،نفسهافعلعلى

قد:فقالت(،سوداء)أمةفجاءت)4(،إهابأبيبنتيحيىأم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)3/الحديثعلام636(،)7/الفتح:انظر.يجتنى:ايالتمرمنهيخرف

24(.)2/النهاية(،1754

)3/الحديثعلامهصلهشيءكلوأثلة،مالاصلجعلتهايتاثلته

23(.)1/النهاية636(،)7/الباريفتح1754(،

فتحوانظر:994(.)2/عطيةابنتفسيرالفقهاء.أكثرعنعطيةابنونقله

القرطبيتفسير316(،)01/الملقنلابنالعمدةشرح287(،)6/الباري

التمهيد143(،)1/الموقعينإعلام294(،)3/المعادزاد8(،)8/

/23(.)246

792(و)5/)5202(رقم341(و)4/)88(رقم222()1/البخاري

)7/الغليلإرواءوانظر:.مسلمصحيحفيليسالحديث)0264(0رقم

/)02الكمالتهذيب:انظرشيء.الحارثبنلعقبةمسلميخرجولم225(

481(.)2/لاصابة(،187)5/الإسلامتاريخ(،391

لهااجدلمعنها-اللهرضي-الكريماتالصحابياتإحدىغنيةسمهاو

317(.)5/الباريوفتح482(،و361)4/الإصابة:انظر.ترجمة

317(.)5/الباريفتحاسمها"ا.هـ.علىأقف"لم:الحافظقال
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فتنحيت،:قال،عنيفأعرض،مج!ي!للنبيذلكفذكرتأرضعتكما،

.أرضعتكما؟"قدأنزعمتوقدفكيف":قال،لهذلكفذكرت

أبيه،عنمحمد)2(بنبكرروايةفيذلكعلىأحمد)1(نصوقد

استهلالإثباتمنالرجاليحضرهلاماعلىتشهدالمرأةفي:قال

وقال.جراحاتبينهنفتكونالنساء،يدحلهالحماموفي،الصبي

تجوز:الاستهلالشهادةفيلاحمدقلتمنصور)3(:بنإسحاق

لاماوكلوالحماموالسقطوالعذرةالحيضفي)4(واحدةامرأةشهادة

.ثقة)7(كانتإذاامرأة)6(شهادةتجوز:()فقالالنساء؟إلاعليهيطلع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

احمد"."الامام:"هـ"و"ب"في

الحنابلةطبقاتانظر:.البغداديأحمدأبوالنسائيالحكمبنمحمدبنبكر

بالوفياتالوافي381(،)1/الأحمدالمنهج318(،)1/يعلىأبيلابن

/01(.)216

الفقيهالاماميعقوبابوالمروزيالكوسجبهرامبنمنصوربنإسحاقهو

طبقاتانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-251توفي.الصحيحينرجالمن

اعلامسير474(،)2/الكمالتهذيب303(،)1/يعلىابيلابنالحنابلة

258(.)12/النبلاء

"ا".منساقطة"في"

"هـ".و"ب"و"ا"منساقطة"فقال"

"هـ".منساقطة"شهادة"

المغني327(،)2/المحرر:وانظر193(.)2/منصوربنإسحاقمسائل

شرح395(،)6/الفروع7912(،)4/البناءلابنالمقنع134(،)14/

ئدوالفوالنكت026(،1/)0المبدع)207(،العدة314(،)7/الزركشي

)03/الإنصاف)202(،التسهيل31(،)03/الكببرالشرح328(،)2/

206(.)3/الاراداتمنتهىشرح31(،

202



الحدودغير)1(فيمنفرداتالنساءبشهادةالقضاءويجوز

والسملف.الخلفمنجماعةعندوالقصاص

بنالزبيرعن)3(حازمبنجريرعنيزيد)2(حدثنا:عبيدأبوقال

إلىذلكفرفع،ثلاثاامرأتهطلقسكراناأن"(لبيد)أبيعنخريت
)4(ء

ففرق،نسوةأربععليهوشهد-،عنه)6(اللهرضي-الخطاببنعمر

)7(
.عمر".-.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"هـ".منساقطة"غير"

هـ-602سنةتوفي.الواسطيخالدبوالسلميزاذيبنهارونبنيزيدهو

النبلاءأعلامسير261(،)32/الكمالتهذيبانظر:-.تعالىاللهرحمه

/9(.)358

هـ-017سنةتوفي.الأزديالنضرأبواللهعبدبنزيدبنحازمبنجريرهو

)7/النبلاءاعلامسير524(،)4/الكمالتهذيبانظر:-5تعالىاللهرحمه

.)89

الكمالتهذيبانظر:.معينوابنأحمدوثقهالبصريالخريتبنالزبيرهو

581(.)3/والتعديلالجرح927(،)3/التهذيبتهذيب103(،)9/

أحمد:وقالسعدابنوثقهالبصريلبيدبوالجهضميالازديزئاربنلمازة

)24/الاسلامتاريخ025(،)24/الكمالتهذيب:انظر."الحديث"صالح

993(.)8/التهذيبتهذيب951(،

"هـ".و"ب"منعنه"اللهرضيالخطاب"بن

ابنعندونحوه.ثقاتورجاله793()9/عبيدأبيطريقمنحزمابنرواه

133(.)3/الكبيرالتاريخفيوالبخاري78(،)4/شيبةأبي
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يزيد)2(عن)1(زائدةأبيابنحدثنا

.()النكاحفيالنساءبشهادةأخذ

أنه:عطاء)4(عن)س!(حجاجعن

عون)6(ابنعنزائدةأبيابنحدثنا

.)7(الطلاقفيالنساءشهادةأجاز

أنه:شريجعنالشعبيعن

فيالنساءشهادةفيعمرحديثيصجلاعبيد:أبوقال

.(1عمر)0يدركولم،لبيدأبو)9(يرويهوانما،)8(الطلاق

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

ميمونبنخالدزائدةابيبنزكرياوهو."جهو"ب"من"زائدةأبي"ابن

انطر:-.تعالىاللهرحمههـ-914سانةتوفي.يحمىبوالوادعيالهمداني

سير935(،)9/الكمالتهذيب014(،)1/لاحمدالرجالومعرفةالعلل

202(.)6/النبلاءاعلام

الواسطي.هارونابنوهو."ب"منساقطةيزيد""عن

ارطاة.ابنهو

.رباحبيبنعطاءهو

جوازيرىوعطاء893(.)9/المحلىعبيد.أبيب!سنادحزمابنوذكره

)9/المحلى331(،)8/الرزاقعبدمصنفشيء.كلفيالنساءشهادة

.)893

هـ-151سانةتوفي.البصريعونأبوالمزنيأرطبانبنعونبناللهعبدهو

)3/الاولياءحلية013(،)5/والتعديلالجرحانطر:-.تعالىاللهرحمه

364(.)6/النبلاءعلامسير493(،)15/الكمالتهذيب37(،

"العتق".":"في

"هـ".و"جى"و"ب"منساقطعبيدابيقول

.""رواه:"جى"في

993(.)8/التهذيبتهذيب251(،)24/الكمالتهذيب
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.الحدودفنيالنساءشهادةتجوز:الفقهاء)1(بعضقالوقد

فيما)2(منفرداتالنساءشهادةتجوزأنه:أرجحها،ثلاثةفالأقوال

غالبا.الرجالعليهيطلعلا

فيالواحدةالمرأةشهادة)4(:اللهعبدلابيقلتالاثرم)3(:قال

نعم.:قالتجوز؟الرضاع

شهادةعنيسالحنبلبنأحمدسمعت(:سعيد)بنعليوقال

بنعقبةحديثعلىتجوز:قالأتجوز)6(؟الرضاعفيالواحدةالمرأة

.)7(الحارث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فيالواحدةالمرأةشهادة:لاحمدقيل:الحارثبنإبراهيموقال

وهو331(،)8/الرزاقعبد.رباحابيبنكعطاء"الناس"."ا":في

893(.)9/المحلى.الظاهريةمذهب

."متفرقات":"هـ"و""بفي

سنةتوفيالحافط.الامامالطائيالاثرمهانيمحمدبناحمدبنهو

أعلامسير162(،)1/الحنابلةطبقات:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-261

71(.)1/التهذيبتهذيب623(،)12/النبلاء

.-تعالىاللهرحمه-احمدالاماموهو

رحمههـ-256سنةإلىبقيالحسنأبوالنسويجريربنسعيدبنعليهو

)91/الاسلامتاريخ126(،)2/الحنابلةطبقاتانظر:-.تعالىالله

بن"علي"هـ":عداالنسخجميعفي427(.)1/الاحمدالمنهج213(،

سعيدبنعلي-اعلمواللهلارجحو"،المديني"علي"هـ":وفيسعيد"،

126(.)2/الحنابلةطبقاتاحمد.الامامعنجزاينفيمسائللهلان

"هـ".و""بو"ا"منساقطة"أتجوز"

)202(.صتخريجهتقدم
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.(1نعم):قالتجوز؟الرضاع

ومحمدبن)3(،ثواب)2(بنالحسنروايةفيقالوكذلك

)8(،وحربومهنا)7(،منصور)6(،وابن(،)طالببيو)4(،الحسن

شهادةفيحجةهو:وقالهذا،)9(الحارثبنعقبةبحديثواحتج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

037(.)1/الاحمدالمنهج923(،)1/الحنابلةطبقات

"ب".منساقطة"الحسن"

سنةتوفي.الدارقطنيوثقهعليأبوالمخزوميالتغلبيثواببنالحسن

المقصد352(،)1/الحنابلةطبقاتانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-268

234(.)1/الاحمدالمنهج317(،)1/الارشد

سنةتوفي.الموصليجعفربوبدينابنهارونبنالحسنمحمدبن

الاحمدالمنهج028(،)2/الحنابلةطبقات-.تعالىاللهرحمههـ-303

.(188)2/بغدادتاريخ317(،)1/

242-سنةتوفيأحمد.الامامصحبالمشكانيطالبأبوحميدبنحمد

أحمدالاماممناقب81(،)1/الحنابلةطبقاتانظر:-.تعالىاللهرحمه

61(.)0الجوزيلابن

".الهجرةدار"طبعة388(383-)2/منصوربنإسحاقمسائل

أحمدالإمامأصحابكبارمناللهعبدأبوالسلميالشامييحيىبنمهناهو

بغدادتاريخانظر:هـ.248سنةتوفي.بهفخرماالمسائلمنعنهروى

المنهج17(،)12/المنتظم432(،)2/الحنابلةطبقات266(،)13/

944(.)1/الاحمد

العلامةالإماممحمدأبوالكرمانيالحنظليخلفبنإسماعيلبنحرب

كتبانفسمنوهياحمدالامامعنمسائللهأحمدالامامتلميذالفقيه

)1/الحنابلةطبقات:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-028سنةتوفي.الحنابلة

033(.)3/الذهبشذرات244(،)13/النبلاءأعلامسير388(،

)202(.صالحديثتخريجوسبق."أ"منساقط"الحارث"بن



.أمة)1(وهيشهادتهاأجازلمجي!النبيلان؛العبد

هو:فقال؟القابلةشهادةعنأحمدسألت:)2(الحارثأبووقال

.أجودفهوثلاثا)3(أواثنتينكنإنولكن،الرجاليحضرهلاموضع

القابلة:قولعنسئلوقد-)4(هاشمبنإبراهيمروايةفيوقال

ربعهأو،ثلاث:إليناأعجبكانكثركلما:قال-أيقبل؟

؟الاستهلالفيامرأتينشهادةعناحمدسألت(:)سنديوقال

.)6(الرجالإليهينظرلاشيءهذاإن،يجوز:فقال

استهلالفيوحدهاالقابلةشهادةعنأحمدسألت:مهناوقال

حنبل:بنأحمدليوقال.وحدها)7(شهادتهاتجوزلا:فقال؟الصبي

وأيهوديةكانتوانوحدها،القابلةشهادةتجوز:حنيفةأبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

النكت:انظر.عشرالرابعالطريقفيمفصلاالعبدشهادةعنالحديثسياتي

328(.)2/لمحررعلىوالفوائد

انظر:.وفاتهتاريخاجدلم،الصائغالحارثابواللهعبدبنمحمدبناحمد

363(.)1/الاحمدالمنهج177(،)1/الحتابلةطبقات

"ثلاثة".:"هـ"و"ب"و"ا"في

توفي.بالبغويالمعروفالبيعإسحاقابوالحسينبنهاشمبنإبراهيمهو

تاريخ254(،)1/الحنابلةطبقات:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-792سنة

903(.)1/الاحمدالمنهج02(،1)6/بغداد

طبقاتانظر:.وفاتهتاريخأجدلم،البغداديالخواتيميبكرأبوسندي

504(.)1/الاحمدالمنهج455(،)1/الحنابلة

88(.)3/"الفقهية"المسائليعلىلابيوالوجهينالروايتينكتاب:انظر

88(.)3/"الفقهية"المسائليعلىلابيوالوجهينالروايتينكتاب:انظر
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لاأنا:فقال؟حنيفةأبوقالكماهو:فقلتأحمدفسالت.)1(نصرانية

؟)2(يهوديةأقولفكيف،مسلمةواحدةشهادةتجوزأقول

لاأمبواحدةفيهيكتفىهل:الاستهلالفيعنهالروايةواختلفت

.)3(الولادةوكذلك؟اثنتينمنبد

الولادةفيالمرأةشهادةعناحمدسئل:القاسمبنأحمدقال

وليست،فأكثرامرأتان:قال؟امرأتانأوامرأةتجوزهل،والاستهلال

.)4(الاثنتينمثلالواحدة

كانإذا،هذامثلفيتقبلامرأتانولكن(،)أربع:عطاءقالوقد

.الرجاليراهأنيجوزلامماالنساء)6(أمر

علىفالشهادة:لهقيلاللهعبدأباان:)7(عبيدةأبيبنأحمدوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

902(،)1/القضاةروضة)312(،الفقهاءنوادر94(،)6/المبسوط

ابنمصنف014(،)2/الاختيار"،الرسالةمؤسسة"84()2/الأبحرملتقى

335(.)4/شيبةابي

88(،)3/"الفقهية"المسائليعلىلابيوالوجهينيتينالروكتابنظر:

277(.)1/"الملل"قسمللخلالالجامع

88(.)3/"الفقهية"المسائليعلىلابيوالوجهينالروايتينكتاب:انظر

يعلىلابىوالوجهينالروايتينكتابانظر:"اثنتين"."هـ":و"ا"في

88(.)3/"الفقهيةالمسائل"

شيبةابيوابن88(،)7/الأمفيوالشافعي483(،)7/الرزاقعبدرواه

وفي762(،)7/والبيهقي158(،)5/المدونةفيوسحنون335(،)4/

.26(10/)4المعرفة

.""المراة:ا""في

بو=عبدةأبيبناحمدوهو"عبدة".:والصواب"عبيدة".:النسخجميعفي
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.(1امراتين)تكونانإليأحب:قال؟الاستهلال

استهلالعلىالشهادة:لهقيلأحمد،سئلحرب)2(:وقال

امرأتين.تكونأنإلالا:قال؟الصبي

امرأةشهادةتعجبهلاالرجالعليهيطلعلاشيءكلوكذلك

امرأتين.تكونحتى،واحدة

تشهدالقابلةشهادةفيتقولما:لاحمدقلت:طالبابووقال

قولويقبل:قال.ضرورةهذا)3(؛شهادتهاتقبل:فقال؟بالاستهلال

.الواحدةالمرأة

تجوزأنهإلىيذهباللهعبدأباسمعت:)4(الحمالهارونوقال

الايكونلا:فقال؟مرضيةكانتإذا:لهفقيل،وحدهاالقابلةشهادة

.هكذا

)1(

)2(

)3(

)4(

يكرمهاحمدكانالقدر"جليل:فقالالخلالبكرابوذكره،همذانيجعفر

انظر:حمد.وفاةقبلتوفي".كثيرةمسائلإمامناعننقلورعاوكان

368(.)1/الاحمدالمنهج214(،)1/الحنابلةطبقات

الاحمدالمنهجفيوالعليمي215(،)1/ترجمتهفييعلىابيابنذكرها

/1(.)936

98(.)3/والوجهينالروايتينكتاب:انظر

"هنا".:"هـ"في

تعالى-اللهرحمه-توفي.البزارموسىابومروانبناللهعبدبنهارونهو

)12/النبلاءاعلامسير514(،)1/الحنابلةطبقاتانظر:هـ.243سنة

31(.10/)1لمنتظم21(،)14/بغدادتاريخ(،151
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سهادةتجوزهللاحمد:قلتمنصور)1(:بناسحاقوقال

عليهيطلعلافيماوالولادةالرضاعفي)2(المرأةشهادة:قال؟المرأة

كانفإن،ثقةكانتإذاواحدةامرأةشهادةوأجوزقال)3(:،الرجال

إليئ.أحبفرأكثر

الذميةشهادةتقبلهل:أحمدسالت:سعيد)4(بنإسماعيلوقال

كانتإذاالواحدةالمرأةشهادةوتقبللا،:قال؟الاستهلالعلى

.(عدلة)مسلمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

193(.)2/منصوربنإسحاقمسائل

."امراة":"ا"في

"ب".منساقطة"قال"

اللهرحمههـ-023سنةتوفي.إسحاقابوالشالنجيسعيدبنإسماعيلهو

)7/الانساب(،1155/)1المنتظم273(،)1/الحنابلةطبقات-.تعالى

.()141جرجانتاريخ925(،

الولادةفيالواحدةالمراةشهادةقبولفيأحمدالاماممذهبانظر:

احمدالاماممسائل:والبكارةالثيابتحتوالعيوبوالرضاعوالاستهلال

المحرر36(،)2/هانىابنروايةأحمدمسائل286(،)2/صالحرواية

الشرح134(،)14/المغني7912(،)4/البناءلابنالمقنع327(،)2/

،(15)3/رجبابنقواعد314(،)7/الزركشيشرح31(،)03/الكبير

والفوائدالنكت395(،)6/الفروع)202(،التسهيل026(،1/)0المبدع

القناعكشاف13(،)03/الانصاف)207(،العدة331(،و328)2/

206(.)3/الاراداتمنتهىشرح436(،)6/
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:وقياسثروحديثانالبابهذاوفي

بنعقبةحديثوهو،صحتهعلىمتفق:الحديثينفاحد

والبيهقيالدارقطنيرواه:الثانيوالحديث.تمدم)2(وقد)1(الحارث

عن-مجهول)3(-المدائنيالرحمنعبدابيحديثمنوغيرهما

شهادةأجاز!ي!النبي"أن:حذيفةعن)4(وائلابيعنالاعمش

5(")القابلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عامر".بن"عقبة:"هـ"و"ب"و"ا"في

)202(.ص

والبيهقيالدارقطنيقولسوىترجمةلهأجدلمالمدائنيالرحمنعبدابو

وانظر:254(.)01/البيهقيسنن233(،)4/الدارقطعيسنن."مجهول"

493(.)7/الاعتدالميزان

"عن"هـ":و"!"وفي"ب"،منساقطة"وائلأبيعنالاعمش"عن

الامامالاسديوائلبنسلمةبنشقيقهووائلبوو."حذيفةعنالاعمش

رحمههـ-88سنةتوفي.يرهولمغ!تالنبيأدركمخضرمالكوفةشيخالكبير

سير548(،)12/الكمالتهذيب)288(،خليفةتاريخ:انظر-.تعالىالله

01(.1)4/الاولياءحلية161(،)4/النبلاءاعلام

)14/لمعرفةوفي254(،)01/والبيهقي233(،)4/الدارقطنيرواه

)2/التحقيقفيالجوزيوابن304(،)14/لتاريخفيوالخطيب262(،

الدارقطني:قال)006(.رقم354()1/الاوسطفيوالطبراني938(،

وقال"،مجهولرجلبينهماالاعمشمنيسمعهلمعبدالملك"محمدبن

عنالهاديعبدابنوذكريصح"."لا262(:)14/المعرفةفيالبيهقي

وانظر:546(.)3/التنقيحله"ا.هـ.اصللاباطل"حديث:قالانهشيخه
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اللهرضي-عليحديثعنأحمدسالت:مهنافقال:الاثرماو

عنشعبةعنهو:فقالهو؟عمن")1(القابلةشهادةأجاز"أنه-:عنه

علي.عننجي)2(بناللهعبدعنالجعفيجابر

.جابر)3(عنالثوريورواه:قلت

يثبتلاولكنه،إليهصرناعليعنثبتلو:الشافعيوقال

)4(
عنه.

بحضرةالمسالةهذهفي()الحسنبنومحمدالشافعيوتناظر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

ه"رو:الهيثميوقال233(.)4/المغنيالتعليق08(،)4/الرايةنصب

402(.)4/الزوائدمجمع."أعرفهلممنوفيهالاوسطفيالطبراني

)4/والدارقطني335(،)4/شيبةابيوابن485(،)7/الرزاقعبدرواه

متروكالجعفيجابريصحلا"هذا:وقال254()01/والبيهقي233(،

08(،)4/الرايةنصبفيالزيلعيوصعفهنظر"ا.هـ.فيهنجيبناللهوعبد

993(.)9/المحلى

وهو.الصوابوهو:"نجي":"ا"وفي"يحى"،:"ا"عداالنسخجميعفي

وقال،حبانوابنالنسائيوثقه،الكوفيالحضرميسلمةبننجيئبناللهعبد

الثقات214(،)5/الكبيرالتاريخ:انظرنظر"."فيه:عديوابنالبخاري

51(.)6/التهذيبتهذيب921(،)16/الكمالتهذيب03(،)5/

335(.)4/شيبةابيوابن485(،)7/الرزاقعبدرواه.الجعفيهو

261(.)14/السننمعرفة255(،1/)0البيهقيسنن035(،)6/الام

اللهعبدابوالعراقفقيهالعلامةالشيبانيفرقدبنالحسنمحمدبنهو

ابيأخبار:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-918سنةتوفي.حنيفةابيصاحب

صاحبيهمعالحسنمحمدبنترجمة)013(،للصيمريوأصحابهحنيفة

)187(.التراجمتاج134(،)9/النبلاءأعلامسير)97(،للذهبي
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حتى،وحدهاالقابلةبشهادةقضيتشيءباي:الشافعيفقال،الرشيد

طالب.أبيبن)1(بعلي:قالعظيما؟مالاالدنياملكحليفةمنورثت

له:يقال،مجهولرجلعنهروىإنمافعلي:فقلت:الشافعيقال

يؤمنوكان،الجعفيجابر:اللهعبدعنوروىنجي)2(،بنعبدالله

جعة)3(.با

عن(،عبدالعزيز)بنسويدروىوقد)4(:البيهقيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."ب":"عليفي

سبقت.ـوقدالصوابوهو"نجي"،"ا":وفي"يحى"،:النسخجميعفي

قريبا.ترجمته

القولإلىشيعيةفرقذهبتوقد،الموتبعدالدنياإلىالرجوعهيالرجعة

ومنهم،رجعتهمثمبموتهميقرمنومنهم،الحياةهذهإلىأئمتهمبرجوع

ابنبالرجعةقالمنولو.وسيرجعونغابوابأنهم:ويقول،موتهمينكرمن

الرجعةعلىبالبرهانالهجعةمنالايقاظ:الشيعةكتبمنانظرسبأ.

الغيبة04(،)53/الانواربحار)51(،للمفيدالمقالاتوأوائل،للعاملي

اياتبدلالةوباطلالقرآنلنصمخالفبالرجعةوالقول)276(.للطوسي

نهامممةمملأئريخثفيماعملصلحالعلىازححولو!رئيقال>:تعالىقالعديدة

سبحانه:فقوله[001-99:يعثون(]المؤمنونيزمىكبرافي"ورايهمومنهرقآ!لها

مختصرانظر:مطلقاهلرجعةنفيفيصريحكيزمرشعثون(دبزافي"ورايهم>ومن

الشيعة)2/259(،الشيعةمذهبصولو)102(،عشريةالاثنيالتحفة

عساكرابنبطولهارواهاالحسنبنلمحمدالشافعيمناظرة)383(.والتشيع

المعرفة)01/254(،البيهقيسننوانظر:)51/287(.دمشقتاريخفي

52(.)6/التهذيبتهذيب08(،)4/الرايةنصب261(،)14/

255(.1/)0الكبرىالسنن

ابن-قال3،المقرالفقيهبعلبكقاضيالسلمينميربنالعزيزعبدبنسويد
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عن)3(،أبيهعنمروانأبي)2(بنعطاءعن،جامع)1(بنغيلان

لو:الحنظليإبراهيمبنإسحاققال-،ضعيفهذاوسويد-،علي

.حلل)4(إسنادهفيولكن،بهلقلناعليعنالقابلةشهادةصحت

عن،إسرائيلعن،زائدةأبيابنحدثنا،عبيدأبورواهوقد:قلت

علي)6(.عن،الحنفيةبنمحمدعن(،)الثعلبيالاعلىعبد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

النسائيوضعفهبه"،"يعتبر:الدارقطنيوقال،بشيء"حديثه"ليس:معين

)2/معينلابنالتاريخ-تعالىالله-رحمههـ491سنةتوفي.وغيره

18(.)9/النبلاءاعلامسير255(،)12/الكمالتهذيب244(،

"علاف".:"ب"في

"هـ".و"!"منساقطة"ابي([

وقيل:سعد،اسمه:قيل،صحبتهفيمختلفعطاءلدوالاسلميمروانأبو

تابعي"مدني:العجليقال.مصعببنالرحمنعبد:وقيلعمرو،بنمغيث

الكاشف178(،)4/الاصابة277(،)34/الكمالتهذيبانظر:.ثقة"

/3(.)376

262(.)14/والاثارالسننمعرفة255(،1/)0البيهقيسنن

ضعفهوالشعبيشريحعنروى،الكوفيالثعلبيعامربنالاعلىعبد

انظر:-.تعالىاللهرحمههـ-912سنةتوفي.معينابنووثقهالاكثرون

لابنالباريفتح235(،)4/الاعتدالميزان352(،)16/الكمالتهذيب

257(.)9/رجب

عبدوقال،الثوريسفيانضعفهاالحنفيةابنعنالاعلىعبداحاديث

إنماالحنفيةبنمحمدعنالاعلىعبدروىشيء"كل:مهديبنالرحمق

التاريخ26(،)6/والتعديلالجرحوانظر:".يسمعهلماخذهكتابهو

الكمالتهذيب91(،)2/للبخاريالاوسطوالتاريخ71(،)6/الكبير

235(.)4/الاعتدالميزان86(،)6/التهذيبتهذيب354(،)16/
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)3(النخعيوابراهيم)2(الحسنعن)1(ورواه

.والضحاك)6(()العكليوالحارث،)4(سليمان

أبيوحمادبن

المرأةبشهادةيكتفيلاانهعلىيدلماعليعنرويوقد

.ةحدلواا

،أتاهرجلا"ان:طالبابيبنعليعن)7(يروى:عبيدأبوقال

كنتما:فقال،وامرأتهرضعتهأنهافذكرت،أتتهامرأةأنفأخبره

عباسابنأتىثم.نعم:قال،لكخيرتنزهنووبينها،بينكلافرق

")8(.ذلكمثللهفقال؟فساله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"هـ".منساقطة"عن"

شيخالامامالبصريالانصاريسعيدابويسارلحسنابيبنلحسن

)2/الاولياءحليةانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-011سنةتوفي.الاسلام

أعلامسير(،014)1/الحديثعلماءطبقات(،136)7/لمنتظم013(،

)35(.الحفاظطبقات563(،)4/النبلاء

335(.)4/شيبةابيوابن334(،)8/الرزاقعبدرواه

)4/شيبةابيوابن334(،)8/الرزاقعبدرواه."الثقفي":"ب"في

.)335

335(.)4/شيبةابيوابن334(،)8/الرزاقعبدرواه

33(.)03/الكبيرالشرح(،135)24/المغني

.وغيرهمعينابنوثقه،عاصمابوالشيبانيالضحاكبنمخلدبنالضحاك

218(،)13/الكمالتهذيبانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-224سنةتوفي

445(.)3/الاعتدالميزان048(،)9/النبلاءأعلامسير

.""روي:هـ""و"!"في

=الباريفتحفيحجرابنالحاقظذلكوذكر،المؤلفذكركماعبيدأبورواه
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فائد)2(عنصالحبن)1(حكامعنبهذاذلكعنتحدثون:قال

()عبداللهعنمعبدبنعليحدثني)4(،عباسوابنعليعن)3(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(581)8/المدونةفيسحنونورواه.(4/624)الاحوذيتحفة،3(18)5/

)5/المدونةفيكما"حلام":والصواب.الخطيةالنسخفي"حكام":هكذا

وكذلك.التراجمكتبفيذكرالهأجدفلمصالحبنحكامأما158(0

انظر:.صالحبنحلامعنهروىممننجدبكيربنفائدترجمةإلىبالرجوع

صالحبنحلاموهو792(.)5/والثقات131(،)7/الكبيرالتاريخ

مسعود،وابنالخطاببنعمراصحابعنروى،الكوفةأهلمنالعبسي

248(.)6/الثقات335(،)6/سعدابنطبقات:انظر.حبانابنوثقه

بنفالدوهو.لصوابوهو"فائد"،"ب":وفي"قائد!،:النسخجميعفي

وثقه،صالحبنوحلامبكيرابنهعنهوروى،حذيفةعنروى،العبسيبكير

83(،)7/لتعديلوالجرح131(،)7/الكبيرالتاريخانظر:.حبانبن

حيث702(و191)1/شيبةأبيابنمصنف:وانظر792(.)5/الثقات

بكير.بنفائدعنصالحبنحلامطريقمنأثرينروى

ترجمته.فيسبقكما"بكير":والصواب،"بكر":هكذا

الباريفتحفيحجرابنالحافطذلكوذكر،المؤلفذكركماعبيدأبورواه

المدونةفيسحنونورواه462(.)4/الاحوذيتحفة)5/318(،

.)5/158(

التراجم،كتبفيكما"الله"عبيد:والصواب"،الله"عبد:النسخجميعفي

الرقي،عمروبناللهعبيدعنروىانهلمزيذكرمعبدبنعليترجمةففي

معبد.بنعليعنهروىأنهذكرلرقيعمروبناللهعبيدترجمةفيوكذا

الكبير،الحافطلرقيوهبابوالاسديالوليدأبيبنعمروبناللهعبيدوهو

توفي.دهرهفيالفتوىفيينازعهأحديكنلمحديثصاحبحجةثقةكان

سير136(،)91/الكمالتهذيب:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-018سانة

37(.)7/التهذيبتهذيب031(،)8/النبلاءأعلام
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امراةتزوجعامربنيمنرجلاان":)2(الغنويالحارثعن،عمرو
)1(

لقدواللهلله،الحمد:فقالت،امرأةعليهمافدخلت،قومهمن

صاحبه،عنمنهماواحدكلفانقبض،لابنايوانكماأرضعتكما،

فكتب،المرأةبقولفأخبره،شعبةبنالمغيرةأتىحتىالرجلفخرج

بينةلهاكانفان،والمرأةالرجلادعأن:عمر)3(فكتب،عمرإلىفيه

وبينالرجلبينفخلبينةلهايكنلموإن،بينهماففرقذكرتماعلى

ناامرأةتشألم)4(للناسالبابهذالتحناولويتنزها؛أنإلا،امراته

.(")فعلتإلااثنينبينتفرق

زيدبنسمعتقال:)7(سفيانعن)6(،الرحمنعبدحدثنا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ب"و"هـ":"عمر".في

الا"ارجو:عنهاحمدالامامقولسوىترجمةلهاجدلمالغنويالحارث

ابنوثقه59(.)3/والتعديلالجرح161(،)1/العللباس".بهيكون

.(182)8/الثقات.حبان

.ا""منعمر"فكتب"

".الناس"بين"ب":في

004()9/المحلىفيحزمابنوذكرهالمؤلفذكركماعبيدبوهرو

004(:)9/حزمبنوقالمختصرا.318()5/الفتحفيوالحافظ

له،حبانابنتوثيقبيانقريباسبقوقد"ا.هـ.مجهولالغنوي"الحارث

بأس".بهيكونلاان"أرجو:عنهأحمدالاماموقول

سنةتوفيالناقد،الامامسعيدابوالعنبريحسانبنمهديبنالرحمنعبد

477(،)1/الحديثعلماءطبقاتانظر:-5تعالىاللهرحمههـ-891

291(.)9/لنبلاءأعلامسير96(،)1/المنتظم

484(.)7/الرزاقعبدعندهوكما.الثوريهو
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شهادةيجزلم-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر"أن:يحدث)1(أسلم

.")2(الرضاعفيامرأة

عن)6(وحجاج()ليلىأبيابنأخبرنا)4()3(،هشيمحدثنا

فيأتي-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر"أنخالد)7(:بنعكرمة

حتىلا،:فقالأرضعتهما،قدأنهاوامرأتهرجلعلىشهدتامرأة

")8(وامرأتانر!لأو،رجلانيشهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"،اسلمبن"بديل"!":وفي"،مسلمبن"بديل"هـ":و"ب"في

.أثبتناهماوالصواب

كماعبيدبوو)7/763(،لبيهقيو332(،)8/و484()7/الرزاقعبدرواه

هـ..ا"مرسل"هذا:البيهقيوقال.(581)5/المدونة:نظرو.المؤلفذكر

شيخالإمامالواسطيالسلميمعايةأبوخازمابيبنبشيربنهشيمهو

سعدابنطبقاتانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-183سنةتوفي.الاسلام

272(،)03/الكمالتهذيب115(،)9/والتعديلالجرح226(،)7/

287(.)8/النبلاءأعلامسير

"ب".منساقطة"أخبرنا"

بناللهعبدوهو."ليلى"ابو:انهلييظهروالذي"،ليلىابي"ابنهكذا:

يذكرولمهشيمعنهمروىفيمناللهرحمهالمزيالحافطذكرهحيث،ميسرة

:ويقال،الكوفيالحارثيليلىأبوميسرةبناللهعبدوهو.ليلىأبيابن

691(،)16/الكمالتهذيب:انظر.زرعةبوومعينابنضعفه،الواسطي

45(.)6/التهذيبوتهذيب

أرطاة.بنحجاج

زرعةبوومعينبنوثقه،المخزوميالقرشيالعاصبنخالدبنعكرمة

223(.)7/التهذيبتهذيب924(،2/)0الكمالتهذيب:انظر.والنسائي

763(.)7/والبيهقي245(،)1/منصوربنسعيدرواه
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.)1(العراقاهلقولوهذا:عبيدابوقال

مالك-ماو)2(،الاولبالقولياخذ-اللهرحمه-الأوزاعيوكان

.)3(امرأتينشهادةفيهيقبلكانفانه-اللهرحمه

النساءشهادةيقبلون(صحابه)وحنيفةابوعبيد)4(:ابوقال

وعيوبوالبكارةكالولادة،الرجالعليهيطلعلافيما)6(منفردات

.واحدةامراةشهادةفيهويقبلون،النساء

)7(للرجاليمكنولا،الاحكامهذهثبوتمنبدلالأنه:قالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

مختصر346(،)3/العلماءختلافمختصر142(،)16/المبسوط

،()131للفتوىالمختار)355(،للسروجيالقضاءأدب2(،)91القدوري

)952(.المسائلورووس(،)188المنيفةالغرة092(،)1/الفقهاءروضة

662(،)4/الاحوذيتحفة318(،)5/الباريفتح04(،0)9/المحلى

315(.)6/للبغويالتهذيب348(،)3/العلماءاختلافمختصر

338(،)2/التفريع،(022)5/المنتقى،(581)5/المدونة:انظر

الحكامتبصرة،(5521)3/المعونة،()946الكافي،2(0/148)الذخيرة

(1/)935.

"قلت".وفيها:"هـ"و"جى"و"ب"منساقطةعبيد"أبو"قال

رؤوس،البنايةمع013()8/الهداية142(،)16/المبسوط:انظر

)3/العلماءاختلافمختصر)951(،القدوريمختصر)952(،المسائل

روضة(،)131للفتوىالمختار)355(،للسروجيالقضاءأدب346(،

)188(.المنيفةالغرة902(،)1/القضاة

."متفرقات":هـ""في

.""الرجال:"هـ"و""بو"أ"في
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قبولفوجبالانفراد)1(،علىالنساءعليهايطلعوانما،عليهاالاطلاع

الانفراد.علىشهادتهن

النساءقولفيهقبلمالان)3(؛الواحدةشهادةفيه)2(وتقبل:قالوا

كالرواية.،العددفيهيشترطلمالانفرادعلى

إلىبالنسبةفيهالمرأةشهادةفتقبل،الصبياستهلالماو:قالوا

عندالنسبوثبوت،الميراثإلىبالنسبةتقبلولا،الطفلعلىالصلاة

يكونصوتالاستهلاللانأيضا؛يقبلصاحبيهوعند،حنيفةابي

إلىالضرورةفدعت،الرجاليحضرهالاحالةوتلك،الولادةعقيب

()الصلاةثبتو،الشهادةأحكامبعض)4(حنيفةوأبوهشهادتهنقبول

والنسبالميراثيثبتولماحتياطا،الواحدةالمرأةبشهادةعليه

احتياطا)6(.بشهادتها

لان)7(؛منفرداتالنساءشهادةفيهتقبلفلا:الرضاعماو:قالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

."دفرالاا":"ب"في

."فيها":هـلما"و"أ"في

الواحد".الرجل"شهادة:"هـ"في

"تقضى".:"هـ"وفي،"يقضي":"ب"و"ب"في

"ا".منساقطة"الصلاة"

)1/المبتديبداية(،133)8/والبنايةالهداية81(،)17/المبسوط:انظر

)354(،للسروجيالقضاءادب136(،و101)2/الصغارأحكام87(،

)69(5الحكاممعين73(،)7/و463()5/عابدينابنحاشية

المبسوط348(،)3/العلماءاختلافمختصر:انظر."متفرقات":"أ"في

479(.)3/القضاةروضة97(،)17/
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لاالملكوإبطال،النكاحملكزوالعليهاترتبثبتتمتىالحرمة

.الرجالبشهادةإلايثبت

عليه.الرجالاطلاعيمكنمماولانه:قالوا

رجلأو،نسوةأربعمنأقلكلهذلكفييقبللا:الشافعيوقال

.(1)تينوامرأ

الرضاعة،فيالواحدةشهادةتقبلقالواالذينفأما:عبيدأبوقال

عليها)2(يطلعلاالتيالنساءأمورسائرمحلالرضاعأحلوافانهم

بشهادةأخذواالذينماو.ونحوهماوالاستهلالكالولادة،الرجال

كالفروجليستالرضاعةأنرأوافانهموالمرأتينالرجلأو،الرجلين

النساء،أمورظاهرمنوجعلوهامشاهدتها،فيللرجالحظلاالتي

نأإلىذهبوابالمرأتينأجازوهاوالذين.الوجوهعلىكالشهادة

إلاتكونلافانها-كالعوراتالتحريمفيالنظريكنلموإن-الرضاعة

اللهجعلقدالتنيالنساءمحاسنمنوهذهوالنحور،الثديبظهور

ذلكفيالمرأتينفجعلوا،الاجانبالرجالعلى)3(السترفرضها

.)4(الشهاداتسائرفيكالرجلين

)1(

)2(

)3(

)4(

)17/الحاوي026(،)14/والاثارالسعنمعرفة88(،)7/الامانظر:

التنبيه)287(،للمروزيالعلماءاختلاف277(،)8/الطالبينروضة21(،

حلية)502(،كثيرلابنالفقهيةالمسائل313(،)6/التهذيب)271(،

278(.)8/العلماء

يطلعها"."لا"هـ":و"ب"و"ا"في

"عن".لاب":في

=و"ب"منساقط"الشهاداتسائرفيكالرجلينذلكفيالمراتين"فجعلوا
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علىيجبفيماالسنةاتباع:هذاقيعندناوالذي:عبيدابوقال

قدبانهاالواحدةالمراةعندهبهشهدفإذا،ذلكورودعندالزوج

عليهووجباجتنابها،فياللهمنالحجةلزمتهفقدوزوجتهارضعته

عنك")1(."دعها:ذلكفيللمستفتيغ!ماللهرسوللقولمفارقتها،

بينهماحكمعقي!نهيبلغنالمأنهإلا)2(،بغيرهيفتينلاحدوليس

فيه(مر)ولاالمتلاعنين)4(،فيسن)3(مامثلحكما،بالتفريق

الفتيا.فيعليهغلظولكنه،)6(أبيهامراةتزوجكالذي،بالقتل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

فيالبخاريرواهااللفظةوهذه202،:صالحديثتخريجسبق

حاشية:انظر)0266(0رقم315()5/المرضعةشهادةباب:الشهادات

901(.)6/النسائيعلىالسندي

"غيره"."هـ":و"بر"و"ب"في

"بين".:"هـ"و"بر"و"ب"في

رجلبينمجيمالنبي"لاعنعنهما-:اللهرضيعمر-ابنحديثفيكما

باب)5314(رقمالبخاريرواهالحديث.بينهما"وفرقالانصارمنمرأةو

المتلاعنين.بينالتفريق

.والامر"":هـ""وبر""و"ب"في

)40801(،رقم271()6/الرزاقوعبد292(،و092)4/أحمدرواه

،()1362رقم35()3/والترمذي)628(،ص)4457(رقمداودبوو

)3331(رقم901()6/والنسائي)372(،رقم)802(العللوفي

)7223(،و)7222(و)7221(رقم592()4/الكبرىوفيو)3332(،

)9223(،رقم502()2/والدارمي)7026(،رقم402()4/ماجهوابن

من69()3/والدارقطني(،و)1667()1666رقم228()3/يعلىبوو

)9/حبانابنصححهلحديثو.عنهاللهرضيعازببنالبراءحديث
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أخرىامرأةمعهما)1(شهدتفإذا،إليهانتهىماإلىننتهيفنحن

عندناوهو،الحكمفيبينهماالتفريقيجبفهناك)2(،اثنتينفكانتا

وإن")3(الرضاعفيالواحدةالمرأةشهادةيجزلمإنه":عمرقولمعنى

الرجلأو،الرجلينذكرفيهالذيمنإليناأحبفإنه،عنهمرسلاكان

.النساءمحاسنإلىالنظرمنالرجالعلىحظرلما،والمرأتين

عنهما-اللهرضي-)4(عباسوابنعليحديثيوجههذاوعلى

بعديكونما(فأدنى)،وقتاذلكفوقيوقتالمإذ،الواحدةالمرأةفي

أعلم.والله،النساء)6(مناثنتانإلاالواحدة

أبيعن)8(،جريجابنعن)7(،حجاجحدثناعبيد:أبوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"الحديث:القيمابنوقال.الترمذيوحسنه191(،)2/والحاكم423(،

قيل:226(.)6/السننتهذيببعضا"ا.هـ.بعضهيؤيدحسانطرقله

)04(،للنوويالاشاراتكتابانظر:".الفزاريزئانبن"منظورسمه

441(.)3/الإصابة03(،)2/عطيةابنتفسير066(،)3/جريرابنتفسير

"معها".:بازابنالعلامةوصؤب،النسخجميعفيهكذا"معهما"

"أنفسا".:"هـ"و"ب"في

921.:صتخريجهسبق

217.عنهما:تخريجهسبق

"بادنى".:"هـ"و"أ"في

"ب".منساقطةالنساء""من

ثبت.ثقةالحافطالإماممحمدابوالاعورالمصيصيمحمدبنحجاجهو

451(،)5/الكمالتهذيبانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-602سنةتوفي

)153(.التهذيبتقريب447(،)9/النبلاءعلامسير

العلامة=الامامالوليدبوالامويالقرشيجريجبنالعزيزعبدبنالملكعبد
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بنالقعقاععنأخبره)3(،عقبةبن)2(موسىعن)1(،سبرةأبيبنبكر

علىإلا،وحدهنالنساءشهادةتجوز"لا:قالعمرابنعن)4(،حكيم

حملهنمنذلكشبهوماالنساء،عوراتمنهنالاعليهيطلعلاما

وحيضهن")5(.

الاصحابصرحوقد

فصل

منالواحدالرجلشهادةتقبلأنه)6(:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

انظر:-.تعالىاللهرحمه-سنةسبعونهـوله015سنةتوفي.الحافط

التهذيبتقريب325(،)6/النبلاءأعلامسير338(،)18/الكمالتهذيب

.)363(

:البخاريقال،العامريالقرشيسبرةأبيبنمحمدبنعبداللهبنأبوبكرهو

انظر:هـ.162سنةتوفي"متروك"ه:النسائيوقال"،الحديث"ضعيف

201(.)7/النبلاءأعلامسير201(،)33/الكمالتهذيب

"عن"."ا":في

سعدابنوثقهالكبير،الامامالقرشيعياشبيبنعقبةبنموسىهو

)92/الكمالتهذيب:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-141سنةتوفي.وغيره

114(.)6/النبلاءأعلامسير115(،

وغيرهما.معينوابناحمدوثقه،المدنيالكنانيحكيمبنالقعقاعهو

332(.)8/التهذيبوتهذيب623(،)23/الكمالتهذيب:انظر

رقم333()8/الرزاقعبدرواهكما،المؤلفذكركماعبيدأبورواه

693(.)9/المحلى:وانظر.سبرةأبيابنطريقمن)15425(

)7/الزركشيشرح324(،)2/المحرر273(،)14/المغنيانظر:

غاية424(،)9/النهىأوليمعونة9131(،)4/البنالابنالمقنع693(،

نيلعلىاللبديحاشية993(،)2/الصغرىالرعاية705(،)3/المنتهى

=)2/المحررعلىوالفوائدالنكت)286(،الطالبدليل)474(،المارب



"مختصره")2(،فيالخرقينقلهالذيوهو،الحاجةعنديمينغير)1(

علىيقدرلمإذا)3(،الموضحةفيالعدلالطبيبشهادةوتقبل:فقال

الدابة.داءفيالبيطاروكذلك،طبيبين

موضحة،هوهل:الجرحفياختلفاإذا:")4(المغني"فيالشيخقال

واوالسمحاق)8(لمامومة)7(و)6(والمنقلة(كالهاشمة)،قدرهفياولا؟م

فظاهر.الدابةداءأو،الاطباءبمعرفتهيختصداءفياختلفااو،غيرها

بواحد)9(يجتزئلابيطاريناوطبيبينعلىقدرإذاأنه:الخرقيكلام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

المخدراتكشف694(،)2/السبيلمنار)565(،الراغبهداية324(،

06(.1)3/الاراداتمنتهىشرح262(،)2/

"هـ".منساقطة"غير"

".المغنيشرحه"مع273()14/

)367(،المطلع.بياضهأيالعظموضحتبديالتيالشجةهي:الموضحة

)312(.خليلمختصر)892(،الطلبةطلبة

/14(.)273

المطلع)741(،التعاريف.وتكسرهالعظمتهشمالتيالشجةهي:الهاشمة

)192(.المقن)992(،الطلبةطلبة)367(،

)492(،الفقهاءأنيس.العظمتنقلالتيالشجة-:القافبكسر-المنقلة

)623(.المنيرالمصباح)192(،المقنع

أنيس)192(،المقنع.الدماغجلدةإلىتصلالتيالشجةهي:المأمومة

)312(.خليلمختصر)492(،الفقهاء

وهيالسمحاقإلىوتصلواللحمالجلدتقطعالتيالشجةهي:السمحاق

نيس)892(،الطلبةطلبة.رقيقةالرأسوعظماللحمبينتكونجلدة

)092(.المقن)592(،الفقهاء

يجزفي"."لا:"هـ"و"!"و"ب"في



واحدرجلشهادةفيهتقبلفلم،الرجالعليهيطلعممالانهمنهما)1(؛

حالة]لانها،واحدأجزأاثنينعلى)3(يقدرلموإن،)2(الحقوقكسائر

بهيختصممالأنه؛بهيشهدأنأحدكليمكنلافانه[)4(،ضرورة

،الثيابتحتالعيوببمنزلةفيجعل،الصنعةأهلمنالخبرةأهل

.)6(أولى(هذا)فيالرجلقولفقبول،الواحدةالمرأةفيهتقبل

الدابةوداءالموضحةمعرفةفيويقبل:"المحرر"صاحبوقال

.)8(عليهنص،غيرهيوجدلمإذا،واحدوبيطارواخد)7(طبيبونحوها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"هـ".و"ب"و"ا"منساقطة"منهما"

"ب".منساقطة"الحقوقكسائرواحدرجلشهادةفيهتقبل"فلم

يجد".لم"فان"ب":في

274(.)14/المغنيفيموجودغيرالقوسينبينما

هذا".مشل"في"ا":في

-هتعالىاللهرحمه-المؤلفمنيسيرتصرفمعقدامةابنكلامانتهى

"ا".منمثبت"واحد!

004(.)2/منصوربنإسحاقروايةفيعليهونص324(.)2/المحرر

الرعاية273(،)14/المغاني9131(،)4/البناءلابنالمقنعنظر:و

)9/النهىأوليمعونة693(،)7/الزركشيشرح933(،)2/الصغرى

هداية106(،)3/الاراداتمنتهىشرح705(،)3/المنتهىغاية242(،

منار262(،)2/المخدراتكشف)286(،الطالبدلبل)565(،الراغب

694(.)2/السبيل
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اليمينوردبالنكولالقضاءفيفصل

عنسعيدبنيحيىعنمالكفروى،ذلكفيالاثاراختلفتوقد

درهم،بثمانمائةلهغلاماباععمربناللهعبد"أن:اللهعبدبنسالم

لمداءبالغلامعمر:بناللهلعبدابتاعهالذيفقال،بالبراءةوباعه

تسمهلمداءبهعبدابعتني:فقالعفانبنعثمانإلىفاختصموا؟تسمه

بنعثمانفقضى)2(.بالبراءةبعتهإنيعمر:بناللهعبدفقاللي)1(.

له:يحلفأن،-باليمينعنهمااللهرضي-عمربناللهعبدعلىعفان

وارتجع،لهيحلفأناللهعبدفأبى،يعلمهداءبهوماالغلامباعهلقد

وفي")3(درهموخمسمائةبألفذلكبعدعمربناللهعبدفباعه،العبد

.بالنكول)4(عثمانعليهحكميحلفأنأبىلماأنهأخرىطريق

باعهكانالذيالعبدفيعمرابنعلىعثمانوحكم:عبيدأبوقال

ابنذلكينكرلمثم،اليمينعننكلحينعثمانعليهفرده،بالبراءة

اللهرسولبسنةأعلمإمامانيوجدفهلهلازمالهوراهحكمهمنعمر

)1(

)2(

)3(

)4(

مثبتلي"تسمهلمداءبهعبدابعتني:فقالعفانبنعثمانإلى"فاختصموا

النسخ.جميعمنوساقط"أ".من

"ب".منساقط"بالبراءةبعتهإنيعمربناللهعبد"فقال

21(،)390رقم037()4/شيبةابيوابن613(،)2/الموطأفيمالكرواه

فيكماعبيدبوو،()276اللهعبدومسائل،93()2/صالحئلمسافيكماوأحمد

المدونةفيكمابسندهوهبوابن،(631)8/الرزاقوعبد،373()9/المحلى

.(58)3/الحبيرالتلخيص:وانظر.وصححه(ه36/ه)لبيهقي1و،3(ه41/)

"ا".منساقط"بالنكول"إلى"طريق"وفيقوله
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ذلكإلىفذهبعنهما-،اللهرضيمنهما-حديثهوبمعنى!لخي!

)2(.ء.")1(ء
مدهبه.منالمشهورميواحمدبوحنيمه

بن)4(مسلمةعنحدئونا)3(عبيد:أبوفقال:اليمينردوأما

مناستسلفالمقداد"أن:الشعبيعنهندأبيبنداودعنعلقمة

:عثمانفقال،آلافباربعةتاهقضاهافلما.درهمآلافسبعةعثمان

إلىارتفعاحتىيزالافلم،ربعةإلاكانتما:المقدادفقال،سبعةإنها

،يقولكماأنهاليحلف،المؤمنينميرياالمقداد:فقالعمر،

.(وخذها")تقولكماانهااحلف،أنصفك:عمرفقال.ولياخذها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

شرح383(،)3/العلماءاختلافمختصر34(،)17/المبسوطانظر:

القديرفتح023(،)6/الصنائعبدائع)174(،الشهيدللحسامالقاضيباد

143(،)5/الهداية)537(،للزمخشريالمسائلرووس172(،)8/

96(5)2/المنيفةالجواهرعقود)804(،الخلافطريقة

احمدالامامومسائل93(،)2/صالحروايةاحمدالاماممسائلانظر:

الشرح233(،)14/المغني146(،)2/الهداية)276(،اللهعبدرواية

287(،)4/القناعكشاف)711(،المربعالروض138(،)03/الكبير

234(.)2/والحكمالعلومجامع

عنمسلمبنعفانعنعبيدأبيطريقمن"رؤينا377(:)9/المحلىفي

"ا.هـ.علقمةبنمسلمة

"سلمة"."ب":في

)955(،رقم237()02/الكبيرفيوالطبراني031(،)01/البيهقيرواه

بنوالمؤلفذكرهكماعبيدبوو282(،)1/القاضيأدبفيالقاصوابن

رواهانهحجروابنالزيلعيالحافظانوذكر377(،)9/المحلىفيحزم

نصب.ا.هـ.إرسالوفيهالشعبيعنصحيحبإسنادالمستخرجفيالوليدابو

=وقال176(.)2/يةالهداحاديثتخريجفيوالدراية158(،)5/الراية
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المقدادذلكورأى،اليمينبردحكمقدعمرفهذا:عبيدأبوقال

بردعملوالمجيواللهرسولأصحابمنثلاثةفهؤلاء،عثمانينكرهولم

اليمين.

يقضيشريحكان:قالالرحمنعبدبنحصينعنهشيمحدثنا

.)1(اليمينبرد

أنه:شريحعن،سيرينابنعن)3(،هشامعنيزيد)2(،وحدثنا

يحلف:فلم)4(،الطالبعلىفردها،باليمينرجلعلىقضىاذاكان

.(الاخر)يستحلفولم،شيئايعطهلم

)11

)21

)31

)41

)51

)61

)71

)7(،عتيبةبنالحكمعن)6(،أشعثعن،العوامبنعبادوحدثنا

"ا.هـ.منقطعنهإلاصحيحإسناد"هذا:روايتهبعدالبيهقي

"ا".منساقط"اليمين"بردإلى"هشيم"حدثناقوله

ترجمته.تقدمت،هارونبنيزيد

اللهرحمه148.هـ-سنةتوفي.العجليوثقه،الازديحسانبنهشامهو

355(.)6/النبلاءأعلامسير(،181)03/الكمالتهذيب:انظر-.تعالى

ظاهر.خطأوهو"طالبابي"ابن"ب":في

)9/المحلىفيحزمبن1عبيدلابيونسبه،المؤلفذكرهكماعبيدأبورواه

.(41/233)المغني:وانظر.377(

توفي.الكوفيالنجارالكنديسواربناشعثوهو."الاشعث":"!"وفي

سير264(،)3/الكمالتهذيبانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-136سنة

275(.)6/النبلاءاعلام

أبوعتيبةبنالحكموهو.اثبتناهماوالصواب،"عنبسة":"هـ"و"!"في

الله=رحمههـ-115سانةتوفيثبت"."ثقةمعينابنعنهقال،الكنديمحمد
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رجلعلىقضىإذاكانأباهأن:عتبةبناللهعبدبن)1(عونعن

شيئا،لهيجعللم:يحلفأنفابى،يدعيالذيعلىفردها،بالبمبن

)2(.عليهتحلفلاماأعطيكلا:وقال

والسنة.الكتابفيأصللهالبمبنردأنعلى)3(:عبيدأبوقال

منأؤءاخرانسدعدلىذوااشان>:تعالىاللهقول:الكتابفيفالذي

ثاخرانإثماستحقآألفماعلىعز!ان>:قالثم،[601:]المائدة(غيركئم

أخوالثنهدئداباللهفيقسماتلأؤليقعلئهمأستتئالذينمىمقامهمايقومات

علىالثحفدةبايخنونأدفى6لكذ!اطلميهتلمنابرااناذديناوماشئهدتهمامن

.[701،801:لمائدة]<أثمنهغبعداتمتماتردأنأؤيخافواوجهها

علىبالأيمانالقسامةفي!ي!اللهرسولفحكم:السنةماو

نأ:خمسونمنكميقسمبأنصاحبكمدم"تستحفون:فقال،المدعين

"فيحلف:قال؟نحضرهلمشيءعلىنقسمكبف:فقالوا.قتلتهم(يهود

علىلمجيماللهرسولفردها:قال")4(قتلوهمايهودمنخمسونلكم

البمين.ردفيالأصلهوفهذا.للأولبنبهاحكمنبعد،الاخرين

)1(

)2(

)3(

)4(

سير59(،)2/للدولابيالكنى114(،)7/الكمالتهذيب:انظر-.تعالى

802(.)5/النبلاءاعلام

"عن"."ب":في

377(.)9/المحلىفيحزموابنالمؤلفذكركماأبوعبيدرواه

"بل".:"ب"في

تخريجه.سبق
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الاماموصوبه)2(،ومالك)1(،الشافعيمذهبوهذا:قلت

.-عنهماللهرضي-أحمد)3(

وليس-:عنهورضياللهرحمه-تيميةابنالاسلامشيخقال

اليمينوردالنكولفي-عنهماللهرضي-الصحابةعنالمنقول

أمكنموضعفكل،موضعلهوهذا،موضعلههذابل،بمختلف

حلفإنفإنه،اليمينعليهالمدعىفردبهوالعلممعرفتهالمدعي

عليه.المدعىبنكوللهيحكملميحلفلموان،استحق

المقدادفإن-،عنهمااللهرضي-والمقدادعثمانكحكومةوهذا

وخذها")4(آلافسبعةكانإليدفعتهالذيان"احلف:لعثمانقال

فإذابه؟ادعىوقدكيف،بهوالعلمذلكمعرفةيمكنههناالمدعيفان

إقرار.أوببينةإلالهيحكملميحلفلم

المنفردهوعليهوالمدعى،ذلكيعلملاالمدعيكانإذاماو

علىتردولم،بالنكولعليهحكماليمينعننكلإذافإنه،بمعرفته

)1(

)2(

)3(

)4(

،(006و834)لةلرساا،3(61/61)ويلحاا،(7/57)لاما:نظرا

ادب355(،)2/للماورديالقاضيأدب322(،)8/الطالبينروضة

نهاية)602(،كثيرلابنالفقهيةالمسائل)221(،الدمأبيلابنالقاضي

035(.)4/بجيرمي468(،)4/المحتاجمغني347(،)8/المحتاج

الفروق57(،)22/الاستذكار)722(،الموطا(،174)5/المدونة:انظر

)23/التمهيد،(9451)3/المعونة،76(/11)الذخيرة،(4/39)

225(.)1/الحكامتبصرة31(،)1القوانين222(،

.(477)6/الفروع،(41/433)المغني:انظر

922.:صتخريجهسبق
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عثمانفان.الغلامفيوغريمهعمربناللهعبدكحكومة،المدعي

نأيمكنوهذا")1(يعلمهداءبهوماالغلامباعأنهيحلفأن"عليهقضى

داء،بهيعلملاأنه:العلمنفيعلىاستحلفهإنمافانه،البائعيعلمه

بنكوله)2(.عليهقضىاليمينهذهمنامتنعفلما

كذافلانعلىله)3(أن:دفترهفيأبيهبخطوجدإذا:هذاوعلى

عطانيأباهأن:المدعيإحلافوسأله،فنكل،عليهبهفادعى،وكذا

المدعىحلففان)4(،اليمينعليهتردلم،إياهقرضنيأوهذا،

ذلك.يعلمعليهالمدعىلأن؛بالنكولعليهقضيوالا،عليه

فأنكر،بمائةعليكأحالنيفلاناأن:عليهادعىلووكذلك

فلاناأنأعلملاأنا:()للمدعيوقال،اليمينعنونكلعليهالمدعى

بنكوللهيحكملميحلفلمإنفهاهناوخذ،احلفولكن،أحالك

عليه.المدعى

النكولفيالنزاعفصلهو-اللهرحمه-شيخنااختارهالذبدوهذا

التوفيق.وبالله،اليمينورد

)1(

)2(

)3(

)4(

228.:صتخريجهسبق

الصحيحالجواب)343(،الاختيارات562(،)5/الكبرىالفتاوى:انظر

313(.)2/العديدةالفواكه465(،)6/

لي"."ان"هـ":و"ب"في

)وان"."هـ":و"د"و"!"في

".للمدعيعليهالمدعى"وقال"هـ":في
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.()1الدعاوىفيالمدينةأهلمذاهبفيفصل

:)2(مراتبثلاثعندهموهي.وأصحهاالمذاهبأسدمنوهو

نأتشبهأي،مشبهةبأنهاالعرفلهايشهددعوى:الأولىالمرتبة

حفاهتكون

يقضلمأنهإلا،مشبهةغيربأنهاالعرفيشهدما:الثانيةالمرتبة

بكذبها.

بكذبها.العرفيقضيدعوى:الثالثةالمرتبة

وأ،رجلبيدمعينةسلعةيدعيأن)3(فمثل:الاولىالمرتبةفأما

رفقته،أحدأودعانهمسافريدعيأو،غيرهعندوديعةغريبيدعي

يصنعه،متاغاإليهدفعأنهللعملمنتصبصانععلىوكالمدعي

باع)4(أنهوالشراءللبيعالمنتصبينالاسواقأهلبعضعلىوالمدعي

رجل،قبلدينالهأنموتهمرضفييذكروكالرجل،اشترىأومنه

المسائل.هذهأشبهوما،فينكرهمنه()يتقاضىأنويوصي

مطابقتها،علىالبينةيقيمأنوله،مدعيهامنتسمعالدعوىفهذه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ب".منساقطة"الدعاوى"في

/11)الذخيرة،8(40/)الفروق:انظر

.(1801)3/الجواهر

."فهي":"أ"في

."باعه":هـ""ود""و!""و"ب"في

."يتقاضاه":"ب"في
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إثباتإلىاستحلافهفي)2(يحتاجولا،عليهالمدعىيستحلفأو)1(

)3()4(.خلطة

ليس،ذمتهفيدينارجلعلىيدعيأنفمثل:الثانيةالمرتبةوأما

أنهالمالبكثرةمعروفرجلعلىيدعيأو،المتقدمةالصورفيداخلا

بينهمعرفةلارجلعلىيدعيأو،عيالهعلىينفقهمالامنهاقترض

ذلك.ونحواجلإلىذمتهفيبثمنشيئاباعهاوأقرضهأنهألبتةوبينه

مطابقتها.علىالبينةيقيمأنولمدعيها،تسمعالدعوىفهذه

بإثباتإلانفيهاعلىعليهالمدعىاستحلافيملكولاقالوا:

.-)5(

وبينه.بينه

منهيشتريأو،يبايعهو،يسالفهأنوالخلطة:)6(القاسمابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."د":"ويستحلففي

".":"!لي"ا"و"ب"و"جىفي

عرفةابنحدود.عليهالمدعىعلىالدعوىتوجهبعدترفعحالة:الخلطة

قريبا.لهاالقاسمابنتعريفوسياتي612(.)2/

منتخب)903(،القوانين)052(،لبروقعدة224(،)5/المانتقىانظر:

8101(.)3/الثمينةالجواهرعقد)501(،الاحكام

المجتهدبداية)903(،القوانين)244(،الرسالة(،176)5/المدونة:انظر

الجواهرعقد)212(،الحكامفصول81(،)4/الفروق672(،)8/

منح212(،)4/السالكبلغة001(،)6/الخرشي8101(،)3/الثمينة

34(.0)2/الطالبكفايةشرحعلىالعدويحاشية556(،)8/الجليل

وثقهالمشهور،الامامالعتقياللهعبدبوخالدبنالقاسمبنالرحمنعبد

-النبلاءاعلامسيرانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-191سنةتوفي.النسائي
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.(1)ارمرا

بينوالشراءبالبيعالاالخلطةتكونلا)2(:سحنونوقال

.)3(المتداعيين

يدعيانتشبهكانتفان،المدعيدعوىإلىفينظرقالوا)4(:

وينفيها،تشبهلامماكانتوإن،لهاحلفعليهالمدعىعلىبمثلها

.()خلطةالمدعييبيننإلايحلفلمالعرف

فقالمتهما،)6(عليهالمدعىوكان،حلطةتكنلمفانقالوا:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

58(.)1/الزكيةالنورشجرة465(،)1/المذهبالديباج012(،)9/

الجواهرعقد225(،)5/المنتقى288(،)9/والتحصيلالبيانانظر:

8101(.)3/الثمينة

سنةتوفي.المدونةصاحبسعيدأبوالتنوخيحبيببنسعيدبنسحنون

الديباج345(،)1/النفوسرياضانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-024

)1/الزكيةالنورشجرة63(،)12/النبلاءأعلامسير03(،)2/المذهب

5)96

)4/الفروق225(،)5/المنتقى288(،)9/والتحصيلالبيانانظر:

الجواهرعقد)213(،للباجيالاحكامفصول45(،)11/الذخيرة81(،

8101(.)3/الثمينة

)3/الثمينةالجواهرعقد81(،)4/الفروق.المالكيةمنالابهري:القائل

.)8101

لاعلام)255(،الحكامتنبيهانظر:"لطخا"."هـ":و"جى"و"أ"في

الجواهرعقد334(،)5/الباريفتح55(،)01/الاحكامعمدةبفوائد

8101(.)3/الثمينة

متهما".خلطةعليهالمدعى"وكان"د":في
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لا:غيرهوقال،خلطةتكنلموإن،المتهميستحلف:سحنون

)1(.يستحلف

وبالشاهدين،بهاعليهالمدعىبإقرارعندهمالخلطةوتثبت

.)2(الواحدةلمرأةو،الواحدوالرجل،واليمينوالشاهد

لدار،حائزارجليكونأن:فمثالهاالثالثةالمرتبةماو:قالوا)3(

وينسبها،والعمارةوالاجارةلهدموبالبناءالطويلةالسنينفيهامتصرفا

فيهاأفعالهويشاهديراهحاضروإنسان،ملكهإلىويضيفها،نفسهإلى

فيهالهأنيذكرولافيها،يعارضهلاذلكمعوهو،المدةهذهطول

منذلكأشبهماأو،سلطانخوفمنمطالبتهمنيمنعهمانعولاحفا

الدارفيالمتصرفوبينبينهولا،بالحقوقالمطالبةمنالمانعالضرر

القراباتبه)4(تتسامحمماذلكأشبهماأو،ميراثفيشركةولاقرابة

هذهطولبعدجاءثم.ذلكجميع(عن)عرياكانبل،بينهموالصهر

فدعواه،بذلكبينةيقيمأنويريد،لهأنهاويزعم،لنفسهيدعيهاالمدة

كللأن؛حائزهابيدالداروتبقى،بينتهعنفصلا،أصلامسموعةغير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(11/74)لذخيرةا،(5/522)المنتقى:نطرا

البيان،(622)5/المنتقى،(8201)3/الثمينةالجواهرعقد:انظر

نينلقواا،(11/74)لذخيرةا،(4/28)لفروقا،(9/882)والتحصيل

291(.)1/للأحكامالمفيد401(،)1/الاحكاممنتخب)903(،

عقد،03()9القوانين،(5821)3/المعونة،(291)5/المدونة:انظر

.(8301)3/الثمينةالجواهر

."فيه":"جى"في

.""من:"جى"في
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قال،مسموعةغيرمرفوضةفانهاالعادةوتنفيهاالعرفيكذبهادعوى

الشريعةأوجبتوقد991[،:]الاعراف()1(لالعسف>وأص:تعالىالله

والسير،والحمولةكالنقد،الدعاوىفيالاختلافعند)2(إليهالرجوع

وغيرالحائطعلىالجذوعووضعالقمط)3(،ومعاقدالابنيةوفي

ذللش)4(.

علىتدعيمتطاولةسنينبعدالمرأةتاتيأن:ذلكومثل:قالوا

ألبتة،شيئاعليهاأنفقولا(،صيف)ولاشتاءقييكسهالمأنهالزوج

كانتإذاسيماولا،لهاوالعادةالعرفلتكذيبتسمعلاالدعوىفهذه

.موسرا)6(والزوجفقيرة

علىردهفي)8(الوهابعبدالقاضيقول)7(:ذلكومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

".جائحةاصابته"ورجلقولهحتى"د"المخطوطةمنسقطهنا

".العرفإلى":"ب"في

ص)5(.بيانهسبق

نأويظهر8301(.)3/الثمينةالجواهرعقد1583(،)3/المعونة:انظر

منه.الفصلهذاكثراستفادقدالقيمابن

صيفا".ولاشتاءعليهاأنفق"ولا:زيادة"ب"وفي

الكافي،(45)2/التفريع،(147)4/الذخيرة،(952)2/المدونة:انظر

الدسوقيحاشية،(994)3/الكبيرالشرح،(125)2/الحكامتبصرة،)255(

بلغة102(،)4/للخرشيخليلمختصرشرح994(،)3/الكبيرالشرحعلى

268(.)3/بطالمرنصيحة41(،1)4/الجليلمنح748(،)2/السالك

قال".ذلك"ومن"هـ":و"ب"وفيقول"،"ومن"أ":في

التلقينكتابله،المالكيةشيخمحمدأبونصربنعليبنالوهابعبد

تاريخ=انظر:-.تعالىاللهرحمههـ-422سنةتوفيوغيرهما.والمعونة
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بمجرد)2(للمدعييحلفلاعليهالمدعىأنمالكمذهب:)1(المزني

قال)3(.معاملةأوبينهمابمخالطةعلمإليهاينضمأندون،دعواه

يتناكرهالا،عليهبالمدعىتليقالدعوىتكونأوبكر)4(:بوشيخنا

.(عرف)ينفيهاولا،الناس

اللهرضي)7()8(-طالبأبيبنعليعنمرويوهذاقال)6(:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)17/النبلاءأعلامسير62(،)2/المذهبالديباج32(،)11/بغداد

301(.)1/الزكيةالنورشجرة942(،

سنةتوفي.إبراهيمابوالمصريالمزنيإسماعيلبنيحىبنإسماعيل

طبقات294(،)12/النبلاءاعلامسير:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-264

)2/39(.للسبكيالشافعيةطبقات28(،)1/للأسنويالشافعية

".عليهالمدعىيحلفلاالمدعي"أن"ب":في

البيان،81(4/)الفروق،()478الكافي،(176)5/المدونة:انظر

237(.)2/والحكمالعلومجامع928(،)9/لتحصيلو

قال.العلامةالامامبكرأبوالأبهريالتميميمحمدبناللهعبدبنمحمد

اللهرحمههـ-375سنةتوفيورع"ا.هـ.زاهدمامون"ثقة:الدارقطني

)16/النبلاءاعلامسير602(،)2/المذهبالديباجانظر:-.تعالى

19(.)1/الزكيةالنورشجرة466(،)4/المداركترتيب332(،

)3/الثمينةالجواهرعقد،81()4/الفروق،(1/54)1الذخيرة:انظر

8101).

"هـ".و"!"منساقطة"قال"

"هـ".و"ب"و"ب"منساقطة"طالبابي"بن

/)01البيهقيورواه377(،)9/المحلىفيكمابسندهعبيدابوأخرجه

"اما:حزمابنقال."أبيهعنضميرةبن"الحسينإسنادهما:وفي311(

في-كماالحسينوالصوابهكذا-الحسنعنلأنهافساقطةعليعنالرواية
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.)2(السبعةالمدينةفقهاءوعن،العزيز)1(عبدبنوعمر-،عنه

علىالاقدامأنوتقررئبتقدأنه:صحتهعلىوالدليل:قال

وذويالدينأهلعلىسيما،الناسمنكثيرعلىويثقليصعباليمين

لا،الاعصارممر)3(علىالناسبينمعتادأمروهذا،والاقدارالمراتب

.جحدههو

ايمانهم،افتدواأنهم:الصحابةمنجماعةعنرويوكذلك

وانما-،عنهمااللهرضي-(وغيرهما)مسعودوابن)4(،عثمان:منهم

فمنحلفوا،إذاإليهم)6(الظلمةيسبقولئلا،لمروءتهمذلكفعلوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ابنمتروكوهوابيهعنضميرةبن-31(01/1)والبيهقي،377()9/المحلى

التاريخ:وانظر381(.)9/المحلى"ا.هـ.بروايتهالاحتجاجيحللامتروك

والمتروكونالضعفاء)96(،لهالصغيرالتاريخ388(،)2/للبخاريالكبير

.(11)5المنفعةتعجيل،(392)2/الاعتدالميزان،(1)59للدارقطني

35(،10/)4المعرفةوفي942(،0/1)والبيهقي725(،)2/مالكرواه

937(.)3/العلماءاختلافمختصر.والطحاوي

الاعلام،3(0)9القوانين،(422)5/المنتقى،(1769)5/المدونة:انظر

الجواهرعقد48(،)01/المعبودعون54(،)01/الاحكامعمدةبفوائد

8201(.)3/الثمينة

"مر".:"ب"في

اولعنهاللهرضيعثمانعنجاءماوانظر792(.)01/البيهقيرواه

الفصل.

/)01والبيهقي215(،)01/المغني.بإسنادهالخلالرواههكحذيفة

.242()4/والدارقطني،03(2

."للظلمةيبقى":هـ""و!""في
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شأنلعظم،ذلكإلىطريقايجد،عليهالطعنويحب،الحالفيعادي

يكوننوالمنبر)1(،عندبالمدينةجعلتولذاخطرها،وعظماليمين

كلمكنفلوفصاعدا)2(،ديناركربع،حرمةلهمماعندهعليهيحلفما

إلىذريعةذلك)3(لكاندعواهبمجردعليهالمدعىيحلفأنمج

يريدلمنوالدياناتوالاخطارالاقداروذويالمروءاتأهلامتهان

الواحديقدمأنمن)4(كلفةأخفولاأقربيجدلالانه؛منهمالتشفي

عليهليدعيالحاكممجلسإلىوالفضلالدينأهلمنيعاديهمنمنهم

بتبذلهمنهليتشفى(،)يعترفلاأو،بهينهضلاأنهيعلمما

عنداليمينعلىأقدممنبصورةالناسيراهوأنوإحلافه)6(،

طريقعلىشيئاهؤلاءمنأحد)8(منيأخذأنيريدومن)7(،الحاكم

ينقصلئلا،منهيمينهيفتديأنلعلهسبيلا،إليهوجدوالعدوانالظلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"من:قالبم!بهاللهرسولانعنهما-اللهرضي-اللهعبدبنجابرلحديث

حمدو727(،)2/مالكرواهالنار"منمقعدهتبوأاثمامنبريعلىحلف

)2325(.رقم(17)3/ماجهبنو)3246(،داودوأبو344(،)3/

اللهرسولقال:قالت-عنهااللهرضي-عائشةلحديثبسرقتهتقطعاليدلان

)0967(،رقم99()12/البخاريهرودينار"ربعفيالسارقيدتقطع":-!يم

.(1391/)1()1684ومسلم

."أ"منساقطة"ذلك"

.""كلمة:"أ"في

."يعرف":"ب"في

"هـ".و"بر"و"ب"منساقطة"واحلافه"

"ب".منساقطةلحاكم""عند

"بر".و"ب"و"ا"منساقطةاحد""من
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.)2(اليومالناسفيموجود)1(الامرينوكلا،الناساعينفيقدره

صابنا)4(و،وحضرناهكثيزا،ذلكمنشاهدناوقد)3(:قال

)7(الصحابةمن)6(تقدمهومنمالكإليهذهبما()فكان،بعضه

اللاحقالضررمنلهاوحفظا،الناسلمروءاتحراسة)8(والنابعين

وابمخالطةالمدعيدعوىقويتفاذا.إليهمالمتطرقوالاذى،بهم

فأحلف،ذلكغيرمقصودهأنالنفسفيوقوي،التهمةضعفتمعاملة

المروءةتلحقتكادلاالغربةلان؛الغريبينفيذلكنعتبرلمولهذا،له

الوطن.فييلحقهامافيها

ذلكفيلانأيضا؛الحاكممجلسيحضرهألافيجب:قيلفإن

وابتذالا.لهامتهانا

منيلحقنقصولا،فيهعارلاالحاكممجلسحضوره:لهقيل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

."تادجومو":"أ"في

عون936(،)3/الموطأعلىالزرقانيشرح334(،)5/الباريفتح:انظر

.(01/48)المعبود

"هـ".و"ب"منساقطة"وقد"

"ب".منساقطةصابنا[ا"و

.""وذلك:([ب"وفي

."هد":"ب"في

قريبا.سبقوقد-عنهماللهرضي-وحذيفةمسعودوابنكعثمان

242(.)4/والدارقطني203(،)01/البيهقيرواه.مطعمبنكجبير

184(،)4/الزوائدمجمع:وانظر141(.)6/سعدابنرواه.ومسروق

.(177)2/والدراية
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وإنما،ومهماتلهمحوائجفيابتداءيحضرونهالناسلان؛حضوره

.ذكرناهلما،اليمينعلىالاقدامالعار

البينة،عليهيقيملعله،إحضارهمنالمدعييمكنفانهيضا؛و

حقه.عنيقطعهولا

بنعمرخلفوقدفيها،عارلاالصادقةفاليمينقيل:فان

-عفانبنلعثمانوقال،السلفمنوغيره-عنهاللهرضي-الخطاب

كنتإذاتحلفأنمنعكما":يمينهافتدىأنهبلغهلما-عنهاللهرضي

.صادقا؟")1(

قولهم:بهيبطلماوأقرب،لهامعنىلاالعادات)2(مكابرة:قيل

إلاذلكوليس،أيمانهموالسلفالصحابةمنكثيرافتداءمنذكرناهما

إنماعمرعنرويوما،تهمةإليهمتتطرقوألا،عنهمالظلمةلصرف

؛الشرعفيمصيبفهوصادقاحلفإذاوأنه،عثماننفسلتقويةهو

بادعاءالناسأموالفيويطمع،الاعناتيريدمننفوسبذلكليضعف

بأموالهم.منهمأيمانهمليفتدوا؛المحال

تعالىاللهعندفيهاعارلاالصادقةاليمينأن)3(ارادوافان:وايضا

فيعارايكنلمتعالىاللهعندعارايكنلمماكلليسولكن،فصحيح

)1(

)2(

)3(

قال)955(.رقم237()02/الكبيرالمعجمفيالطبرانيبنحوهرواه

185(.)4/الزوائدمجمع"ا.هـ.الصحيحرجال"رجاله:الهيثمي

.""نكارة:"هـ"وجى""في

"ا".منساقطة"ان"
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ذلك)1(،فيعاراعليهبأنأمهالابنإنكاحمنعيعللونوهم،العادة

كونعلمإذاهذا،تعالىاللهعندفيهعارلاالمباجأننعلمونحن

باطنها.يعلملامطلقةيمينفيوكلامنا،صدقااليمين

تعالى:لقوله،واجببالعرفالاخذأنوهو،آخرودليل:قال

ينفيهادعواهكانتمنأنومعلوم991[.:]الاعراف(لائعشف>واعر

علىيدعيكبقال،بالبطلان)2(دعواهفيإليهسبقالظنفان،العرف

.)3(عليهالدعوىتلكتطرقأو،شراوهبمثلهيليقلاماميرأوحليفة

رواهالذيمسعودبناللهعبدقولويقويهلذلكيشهدومما:قلت

قلوبفينظرالله"إن-:عنه)4(ثابتوهو-وغيرهاحمدالامامعنه

ثم،لرسالتهفاختارهالعباد،قلوبخيرلمجي!محمدقلبفرأىالعباد،

العباد،قلوبخيرأصحابهقلوبفرأى،بعدهالعبادقلوبفينظر

رآهوما،حسناللهعندفهوحسناالمؤمنونرآهفما،لصحبتهفاختارهم

.(")قبيحاللهعندفهوقبيحاالمؤمنون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

منساقطذلك"فيعارمعليهبانامهالابنإنكاحمنعيعللون"وهمقوله

"هـ".و"ب"و"ب"

"ب".منساقطة(دعواه"في

901(.)3/رجببنقواعد:انظر

)892(.لفروسيةفيقالوكذا

والطيالسي367(،)1/الصحابةفضائلوفي937(،)1/احمدالإمامرواه

والاوسط)8583(،رقم(131)9/الكبيرفيوالطبراني)246(،رقم)33(

)3/والحاكم،(181)6رقم(212/)5والبزار،)3627(رقم367(/4)

وفي(،)183الاعتقادفيوالبيهقي215(،)1/السنةسرحفيوالبغوي98(،

-،386(/1)4والنهايةالبدايةفيكثيرابنوصححه.(4)9(1/411)المدخل
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تسمعأنالقبيحمنيرون-وغيرهمبل-المؤمنينأنريبولا

نحوها)1(أودينارألفبمائةباعهأنهالاميرالخليفةعلىالبقالدعوى

تزوجأنهأونحوها)2(،أودينارألفمنهاقترضأنهأو،إياهايوفهولم

)3(مكثتامرأةتدعيأو.مهرهايعطهاولم،بهاودخل،الشوهاءابنته

ولا،واحديوماعليهاينفقلمأنهنحوها:أوسنةستينالزوجمع

والفواكهالطعامبأنواعإليهاوخارجاداخلايشاهدوهو،خيطاكساها

دعوىتسمعأو.كلهذلكعلىويحبسلها،ويحلفدعواهافتسمع

وخلفه،عمامةرأسهوعلى،ذوابةلهاعمامةوبيدهالهاربالذاعر

،دعواهفتسمع،لهالعمامةأنالذاعرفيدعي،الرأسمشكوفعالم

الناسوأذىبالفجورمعروفرجليدعيأوهاليدبحكمبهالهويحكم

فتسمع،متاعهوسرقبيتهنقبأنهوالصلاحبالديانةمشهوررجلعلى

رجلعلىرجليدعيأو.عليهقضينكلفان،لهويستحلفدعواه

قبيحبكلاملقريبهأوولدهأولزوجتهتعرضأنهوالدينبالخيرمشهور

رجليدعيأو)4(.بذلكالمدعيويعزردعواهتسمعفلا،فعلأو

)1(

)2(

)3(

)4(

)22/الربانيالفتحفيلساعاتيو)23(،المحرقةالصواعقفيوالهيتمي

موافقةفيحجرابنوالحافط)959(،المقاصدفيالسخاويوحسنه017(،

.()455الطالبتحفةفيكثيرابنإسنادهوجود،(435)2/الخبرالخبر

"أ".منساقطةنحوها""أو

"هـ".منساقطةونحوها"دينارالفمنهاقترضنهأواياهايوفه"ولم

"تلبثت".:"أ"في

لولدهأولزوجتهتعرضانهلدينوبالخيرمشهوررجلعلىرجليدعي"أو

منمثبت"بذلكالمدعيويعزردعواهتسمعفلافعلأوقبيحبكلاملقريبهأو

"هـ".و"بر"
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مائةالتجارأكابرمنتاجزاأقرضأنهالناسوسؤالبالشحاذةمعروف

ملكعليههيالتيالتاجرثيابنأو،منهغصبهانهأودينار،ألف

شهدالتيالدعاوىمنذلكونحوهمنهغصبهاأو،إياهاشلحهالشحاذ

ولا،تسمعلافهذه؛الباطلأعظممنأنهاوعقولهمبفطرهمالناس

الذيوهذا.أمثالهتعزيرالمدعيويعزر،عليهالمدعىفيهايحلف

تعالى:قالكما،والعدلالصدقعلىمبناهاالتيالشريعةتقتضيه

عندمنالمنزلةفالشريعة[151:]الانعاموعدلا(صذقارئبن!توتمت>

ظالفا.ولاتنصر،كاذباتصدقلاالله

فصل)1(

في-عنهاللهورضياللهرحمه-تيميةابنالاسلاملشيخورأيت

فيللمتهمينوالحبسبالضربالسياسةهل:سؤالجوابذلك

يستحقفمنالشرعمنكانتواذالا؟أمالشرعمنوغيرهاالدعاوى

الحيس؟ومدةالضربقدروما؟يستحقهلاومن،ذلك

سمواسواء-الامورولاةفيهايحكمالتيالدعاوى:)2(فأجاب

غيراو)4(،المظالمولاةاو)3(،الاحداثولاةأو،ولاةأو،قضاة

)1(

)2(

)3(

)4(

"ا".منساقطة"فصل"

4(.70-938)35/الفتاوىمجموع

وقيل:.والرميالفروسيةالفيءاحداثيعفمونالذينهم:الاحداثولاة

وعزلهمالصدقاتوسعاةالقضاءلتوليةالاطراففيينصبونالذينهم

.الاحداثعنونحوهاالفسادمنالبلادوحفظالثغورإلىالجيوشوتجهيز

29(.)3/المطالباسنى

وزجر=بالرهبةالتناصفإلىالمتظالمينيقودالذيهو:المظالموالي



وتعالىتباركاللهحكمفان-،الاصطلاحيةالعرفيةالاسماء!نذلك

وأ،الناسأمورمنأمراوليمنكلوعلى،الخلائقلجميعشامل

وهذارسولهوسنةاللهبكتابفيحكمبالعدليحكمأناثنينبينحكم

2سلعالبذأرسلنا>:تعالىاللهقال،تعالىاللهعندمنالمنزلالشرعهو

بالقس!(الناسليقوموالميزانالكحثمعهمنزتناوبالدت

أهلهاإلى+الأئختتؤذوأأنيامركتمأدهن!>:تعالىوقال،25[:]الحديد

!يفاكاناللهانيعظ!بف!لغنادئهإنيالعدذتخكموأأنالئاسبينحكمتمواذا

ولااللهأنزلبمابتنهوقاض!م>:تعالىوقال،58[:]النساء!(بصيرا

.[84:]الماندة(لحقامنكجاءعمافمأهواءتتبع

تهمة.غيرودعوى،تهمةدعوى:قسمانفالدعاوى

يوجب،المطلوبعلىمحرمفعليدعىأن:التهمةفدعوى

العدوانمنذلكغيرأو،سرقةأو،الطريققطعأو،قتلمثل،عقوبته

.الاحوالغالبفيعليهالبينةإقامةيتعذرالذي

،ضمانأورهنأوقرضأوبيعمنعقدايدعيأن:التهمةوغير

ذلك.غيراو

وقدوالزنا،كالشربمحضا،حدايكونقدالقسمينمنوكل

للأمرين،متضمنايكونوقد،كالاموال،لادميمحضاحفايكون

حجة)1(المدعيعليهأقامإنالقسمفهذا.الطريقوقطعكالسرقة

)1(

ولابي(،)201للماورديالسلطانيةالاحكام.بالهيبةالتجاحدعنالمتنازعين

)73(.يعلى

ظاهر.خطأوهو،"عليه"المدعى:"ا"في
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يمينه.مععليهالمدعىقولفالقولوإلا،شرعية

رسولقال:قالعباسابنعن"صحيحه(")1(فيمسلمروىلما

موالهم،ورجالدماءناسلادعىبدعواهمالناسيعطىلو":ع!يمالله

عنه:")2(الصحيحين"فيروايةوفي،"عليهالمدعىعلىاليمينولكن

.("عليهالمدعىعلىباليمينع!يماللهرسولقضى"

فيونص،دعواهبمجرديعطىلاأحداأن)3(نصالحديثفهذا

عليهالمدعىعلىابتداءاليمينفيهاللاعطاءالمتضمنةالدعوىأن

علىإلااليمينتوجبلاللعقوباتالموجبةالدعاوىنفيهاوليس

عليه.المدعى

قالأنه:القسامةقصةفي("الصحيحين")فيعنه)4(ثبتقدبل

صاحبكم،دموتستحفونيميناخمسين"تحلفون:الدملمدعي

يهودفتبربمم:قالنر؟ولمنشهد،ولم،نحلفكيففقالوا:

يمينا".بخمسين

)6(
قضى!يمالنبي"أن:عباسابنعن"مسلم"صحيحفيوثبت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)1711(.رقم243()12/عليهالمدعىعلىاليمينباب:الاقضيةفي

(1171)رقم(1/432)2ومسلم،(4125)رقم(172)5/البخاري

.مكرر

أن".في"نص:"!"في

"ا".من"عنه"

032(.)6/السننتهذيب:وانظر.تخريجهسبق

)1712(.رقم244()11/واليمينبالشاهدالقضاءباب:الاقضيةفي
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قضى"أنه:!يمالنبيعنروىالذيهوعباسوابن.وشاهد"بيمين

باليمينقضى"أنه:روىالذيوهو")1(،عليهالمدعىعلىباليمين

فيوهذا،دعوىفيهذابل،الحديثينبينتعارضولاوالشاهد("

.دعوى

منعلى"البئنةالفقهاء:ألسنةعلىالمشهورالحديثوأما

إسنادهليسولكن،رويقدفهذاأنكر(")3(منعلىواليمين)2(ادعى

السننأصحابعامةرواهولا،غيرهمثلوالشهرةالصحةفي

فقهاءمنطائفةلا،الأمةعلماءمنأحدبعمومهقالولا،المشهورة

(في)دائمااليمينيرونفانهم)4(،وغيرهحنيفةأبيمثل،الكوفة

ولا،عليهالمدعىيحلفونالقسامة)6(،فيحتىالمنكر،جانب

عندالمدعيعلىاليمينيردونولا)7(،واليمينبالشاهديقضون

الحديث.هذابعمومواستدلوا،النكول)8(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

قريبا.تخريجهسبق

".المدعيعلى"البينة:"ب"في

25.:صحيسبق

"جى".منسافطة"وغيره"

"على"."هـ":و"جأفي

)7/الصنائعئعبد601(،)26/المبسوط)291(،القدوريمختصر:انظر

793(.)1/الحكاملسان967(،)2/النتف286(،

انظر:."ب"منساقطةليمين"و"بالشاهدقولهإلى"اليمين"يرونقولهمن

عقود342(،)3/العلماءاختلافمختصر)535(،المسائلرووس

96(.)2/المنيفةالجواهر

=34(،)17/المبسوط023(،)6/الصنائعبدائع)214(،القدوريمختصر
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وفقهاءوالشامومكةالمدينةاهلمن-الأمةعلماءسائرماو

)4(والليث)3(والشافعي)2(ومالك)1(جريحابنمثل،وغيرهمالحديث

جاءتكما،عليهالمدعى)7(يحلفونفتارة-:)6(وإسحاق(حمد)و

الجانبين،قوىفيمشروعةاليمينان:عندهموالأصل،السنةبذلك

عام،بأنهوتارةبالتضعيف)8(،تارة:الحديثذلكعنجابواو

بهافالعملوأكثر)01(،أصحأحاديثهمبأنوتارة،)9(خاصةحاديثهمو

الشهيدللحسامالقاضيادبشرح383(،)3/العلماءاختلافمختصر=

فتح96(،)2/المنيفةالجواهرعقود)418(،الخلافطريقة)174(،

.(143)5/الهداية(،172)8/القدير

293(.)35/الفتاوىمجموع)1(

العليفتح242(،)7/خليلعلىالخرشي021(،)5/المنتقىانظر:)2(

282(.)1/المالك

)2/المطالبأسنى334(،)1/السبكيفتاوى325(،)6/الامانظر:)3(

253(.)01/المحتاجتحفة354(،)4/البهيةالغرر118(،

.293()35/الفتاوىمجموع،(941)26/الكبيرالشرح،2(1/20)2المغني()4

الانصاف(،914)26/الكبيرالشرح)592(،المقنع202(،)12/المغني)5(

96(.)6/القناعكشاف154(،)6/النهىاوليمطالب148(،)26/

293(.)35/الفتاوىمجموع:انظر)6(

المدعىيحلفونوتارةالمدعييحلفون"فتارة293(:)35/الفتاوىفي)7(

".عليه

131(.)14/المغنيانظر:)8(

شرحفيالممتع151(،)26/الكبيرالشرح402(،)12/المغنيانظر:)9(

628(.)5/المقنع

السابقة.المراجع:انظر)01(
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أولىهالتعارضعند

منواليمين،المدعيمنالبينةطلبأنه":مج!ي!النبيعنثبتوقد

مامثل،التهمدعاوىجنسمنليست،معينةحكوماتفيالمنكر"

بييي"كان:قالانهقيسبنالاشعثعن"الصحيحين")1(فيخرجا

:فقاللمجي!،النبىإلىفاختصمنابئر،فىحكومةرجل)2(وبين

حلف"من:فقال،يباليولايحلفإذا:فقلت"،يمينهمأو"شاهداك

اللهلقي-فاجرفيها-هومسلمامرئمالبهايقتطعصبر)3(يمينعلى

والا،بئركأنها"بئنتك:فقالروايةوفي("،غضبانعليهوهو

فيمينهم")4(.

منورجل،حضرموتمنرجلجاء:قالحجربنوائلوعن

هذاإن،اللهرسوليا:حضرموتمنالذيفقال،غ!يمالنبيإلىكندة

يديفيأرضيهي:الكنديفقال،لابيكانتأرضعلىغلبني

لا،:قال؟"بينة"ألك:!ي!النبيفقال،حقفيهالهليسأزرعها،

ماعلىيباليلافاجرالرجلاللهرسوليا:فقال"،يمينهم"فلك:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(831)قمر(2/815)مسلمو،(2ه61)قمر(5/271)ريلبخاا

رواياتإحدىفيمسلمعندبهمصرحاجاءكما"عبدانبن"ربيعةواسمه

.()913رقمالحديث

عليها.ويحبسبهايلزمأيعليهايصبرصاحبهالانالصبر""يمينسميت

الحديثغريبفيالنهاية286(،)1/الحديثغريبفيالدلائلانظر:

/3(.)8

رقم02(ه)1/الكبيرالمعجمفيوالطبراني212(،)ه/أحمدرواه

حسنهواسناده64(0)
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ذلك"،إلامنهلك"ليس:فقالشيء،منيتورعوليس،عليهحلف

مالهعلىحلفإن"أما:ع!يماللهرسولقال،ليحلفالرجلأدبرفلما

.)1(مسلمرواه"معرضعنهوهواللهليلقينظلماليأكله

مع،اليمينإلاالمطلوبعلىيوجبلمأنه:الحديثهذاففي

فيوكذلك،ذلك"إلامنهلك"ليس:وقال،لفجورهالمدعيذكر

فيجاءهكذايهوديا،قيسبنالاشعبخصمكان،الاولالحديث

اليمين.إلاعليهيوجبلمهذاومع")2(،الصحيحين"

قومأيماننقبلكيف:قالواالانصار"أن:القسامةحديثوفي

كفار؟")3(.

مععليهالمدعىقولفيهالقولننزاغافيهأعلملاالقسموهذا

التيالبينةلكن،البينةوهي،شرعيةبحجةالمدعييأتلمإذا،يمينه

تكونوتارة،ذكرينعدلينشاهدينتكونتارة:الشرعيةالحجةهي

منطائفةعندثلاثةوتارة،رجالأربعةوتارة،وامرأتينرجلا

ثبتكما،متقدمماللهعلممنإفلاسدعوىفيوذلكالعلماء)4(،

)1(

)2(

)3(

)4(

521(.)2/)223(رقممسلمرواه

قريبا.تخريجهسبق

.()9166ومسلم)3173(،رقمالبخاري

)1/المحررانظر:.اصحابهمنجمعواختارهاأحمدالإمامعنرواية

)7/الزركشيشرح)363(،الاختيارات128(،)14/المغني223(،

وبه286(.)2/القعاعكشاف461(،)1/الاراداتمنتهىشرح303(،

الطالبين=روضة14(،0)7/لمسلمالنوويشرح:انظر.الشافعيةبعضقال
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تحل"لا:قال)2(مخارقبنقبيصةحديثمن")1(مسلم"صحيحفي

حتىالمسألةلهفحلت،)3(حمالةتحملرجل:ثلاثةلاحدإلاالمسألة

لهفحلت،مالهاجتاحتجائحه"4(أصابتهورجل،يمسكثئم،يصيبها

حتى(،فاقة"أصابتهورجل،عيشمنقوامايصيبحتى،المسالة

فاقة،فلاناأصابتلقد:يقولونقومهمنالحجىذويمنثلاثةيقوم

قبيصةياسواهنفما،عيشمنقوامايصيبحتىالمسألةلهفحلت

سحتا".صاحبهاياكلهاسحتا

منأقلالاعساربينةفي)6(يقبللاانهفيصريحالحديثفهذا

بعضاختياروهوبه،القوليتعينالذيالصوابوهو،ثلاثة

.)8(الشافعيةوبعض،اصحابنا)7(

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)427(.الدمأبيلابنالقضاءأدب373(،)3/

913(.)7/)4401(رقمالمسالةلهتحلمنباب:الزكاةفي

"هـ".و"جى"و"ب"منساقطة"مخارقبنقبيصةحديث"من

فيالنهاية.غرامةاوديةمنغيرهعنالانسانيتحملهما:بالفتحالحمالة

442(.)1/الحديثغريب

لسان.فتنةاوسنةمنالمالتجتاحالتيالعظيمةوالنازلةالشدة:الجائحة

الافاتهيواصطلاحا:)276(.المحيطالقاموس043(،)2/العرب

والمطر.والبردالريحمثلاحد،تضمينمعهايمكنلاالتيالسماوية

278(.)03/الفتاوىمجموع

048(.)3/النهاية.والفقرالحاجة:الفاقة

"أ".منساقطة"في"

)363(.الاختيارات128(،)14/المغني223(،)1/المحررانظر:

=القضاءأدب373(،)3/الطالبينروضة014(،)7/لمسلمالنوويشرح
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التهمةفيهاتقوىالتيالخفيةالامورمنالإعسار)1(ولان:قالوا

مرتبةبين)3(وجعلت،البينةفيالزيادةفيها)2(فروعي،المالباخفاء

.)4(البيناتأدنىومرتبةالبيناتأعلى

امرأةتكونوتارة،الطالبويمينشاهداالحجةتكونوتارة

عندوامرأتينعنه)6(،المشهورفيحمدو()حنيفةأبيعندواحدة

وتارة)9(،الشافعيعندنسوةربعو)8(،روايةفيحمدو)7(مالك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)427(.الدمبيلابن

"وليس"."هـ":و"د"و"بر"و"ب"في

"فيه"."هـ":في

"أ".عداالانسخجميعمنساقطة"وجعلت"

ابنكلاممنوليسالقيمابنكلاممن"البينات"ادنىإلى"فروعي"قولهمن

.-تعالىادلهرحمه-تيمية

المختار245(،)3/العلماءاختلافمختصر(،142)16/المبسوط:انظر

)952(،المسائلرؤوس)355(،للسروجيالقضاءدب(،)131للفتوى

.31()2الفقهاءنوادر،2(1/90)5القضاةروضة

،(914)2/الهداية32(،)03/الإنصاف31(،)03/الكبيرالشرح:انظر

الصغيرالجامع،(395)6/الفروع،327()2/المحرر،(41/134)المغني

)207(،العدة)202(،التسهيل7912(،)4/البنالابنالمقنع)371(،

.365()6/المقنعشرحالممتع،(499)6/الخلافيةالمسائلرؤوس

935(،)1/الحكامتبصرة)047(،الكافي1(،ه8)5/المدونةانظر:

.(01/521)والتحصيلالبيان،(1ه1/4)الاحكاممنتخب،31()9القوانين

السابقة.قبلالحاشيةفيالمراجع:انظر

معرفة،227()8/الطالبينروضة،2(1/)17الحاوي،88()7/الام:انظر

كثير=لابنالفقهيةالمسائل278(،)8/العلماءحلية026(،)14/السنن
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،اثنانيوجدلمإذا،الطبيبوشهادة،الدابةداءفيواحدارجلاتكون

أيمانمعولطخا)3(لوثا)2(تكونوتارةأحمد)1(،عليهنصكما

خمسين؛فيهاالايمانبكونوامتازت،القسامةفيكما،المدعين

أربعا.فيهالايمانبكوناللعانامتازكما،الدملشانتغليظا

وتوجب()6(،وأحمد))4(مالكعندالقودفيهايجبوالقسامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.31(5)5/الباريفتح،2(0)5

693(،)7/الزركشيشرح،324()2/المحرر،273(/1)4المغني:نظر

المخدراتكشف،(424)9/النهىاوليمعونة،(9131)4/البنالابنالمقنع

الطالبدليل،993()2/الصغرىالرعاية،(705)3/المنتهىغاية،(262)2/

.(447)الماربنيلعلىاللبديحاشية،(56)5الراغبهداية،()286

ص)6(.بيانهسبق

51(.)3/العربلسان.بهرميتهقبيحبامرفلانالطخت

التاج293(،)1/الحكامتبصرة61(،)7/المعتقى)987(،الموطا:انظر

الخرشيشرح288(،)2/التحفةعلىميارةشرح356(،)8/والاكليل

السالكبلغة018(،)2/الدوانيالفواكه11(،)8/خليلمختصرعلى

702(.)2/التفريع85(،)9/الجليلمنح038(،)4/

القناعكشاف332(،)3/الاراداتمنتهىشرح48(،)6/الفروعانظر:

المقنع)013(،الخرقيمختصر153(،)6/لنهىاوليمطالب76(،)6/

الفقهفيالتذكرة391(،)6/الزركشيشرح7901(،)3/البتاءلابن

284(.)5/الكافي)492(،

"وفي":الحكمية"الطرقعلىتعليقهفياللهرحمهبازابنالعلامةقال

فيكذلكجاءوقدالنسخةهذهعلىأطلعولم"ا.هـ.حنيفةبيو:نسخة

حنيفة،لابيمذهباهذافليسخطاوهودا،حنيفة"وأبي:الكتابطبعات

".الرأي"اهلقريبامذهبهالمولفوسيذكر
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المدعىفيهافيحلفون:)2(الرأيأهلماو)1(،الشافعيعندفقطالدية

.)3(تحليفهمعالديةعليهويوجبون،خاصةعليه

وتارة،اليمينردغير)4(منفقطنكولاالحجةتكونوتارة:قلت

الصحابةقضىكما،عليهالمدعىنكولمع،مردودةيميناتكون

صدقه،بهايعلم،المدعييصفهاعلاماتتكونوتارة،وهذا(بهذا)

حينئذفيجبلواجدها،لقطةمنهسقطتمنيصفهاالتيكالعلامات

،)7(الشافعيعندويجوز،وغيرهأحمد)6(الامامعندبالصفةإليهالدفع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7*

المحتاجمغعي(،14)13/الحاوي22(،ه)7/التهذيب1(،18)6/الام:انظر

علىبجيرمي136(،)4/شجاعبيألفاظحلفيالاقناع117(،-116)4/

)4/وعميرةقليوبيحاشيتا58(،)9/المحتاجتحفة136(،)4/الخطيب

028(،)4/دقيقلابنالإحكامإحكام69(،)4/المطالبأسنى168(،

.13:ص3الحاشيةوانظر247(.)7/الطالبينروضة

كتاب177(،)5/العلماءاختلافمختصر)291(،القدوريمختصر:انظر

تكملة373(،)01/العناية286(،)7/الصنائعبدائع426(،)4/الاصل

.64()2/الكتابشرحفياللباب،(904/)12البناية،(918)9/الرائقالبحر

593(.938-)35/الفتاوىمجموع.اللهرحمهتيميةابنكلامانتهى

"ا".منساقطةغير""من

ص)228(.تقدم

مطالب222(،)4/القناعكشاف384(،)2/تالإرادمنتهىشرح:انظر

)2/رجبابنقواعد366(،)2/الموقعينإعلام234(،*4/النهىاولي

العلومجامع392(،)1/صالحمسائل284(،)5/المبدع386(،

2(.30)1/الهداية(،8601)3/المسائلرؤوس241(،*2/والحكم

،(455)4/التهذيب،(*132التنبيه،(481*9/المزنيمختصر:انظر

)644(.الوجيز477(،*4/الطالبينروضة
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إلحاقفيجب،النسبثبوتعلىيدلبيئاشبهاتكونوتارة،يجبولا

التيالقافةفيكما)2(،والخلفالسلفمنجمهور)1(عندبهالنسب

تكونوتارة)3(،بعدهمنالصحابةبهاوحكمع!يماللهرسولاعتبرها

عليهنصكمابها)4(،فيقدم،المتداعيينأحدبهايختصعلامات

فيصفهالدار،فيدفيئايتداعيانوالمكتريالمكريفيأحمدالامام

اللقيطبدنفيعلاماتتكونوتارة(،)يمينهمعلهفيكونأحدهما،

وتارةأحمد)6(،عليهنصكمابها،فيقدم،الممداعيينأحدبهيصفه

الخياطتنازعإذاكما،يمينهمعللمدعيبهايحكمظاهرةئنفراتكون

عندلهتصلحلمنآلةبكلحكمصناعتهما،آلاتفيوالنجار

بماللرجلحكم،البيتمتاعالزوجانتنازعإذاوكذلكالجمهور)7(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

."لجمهورا":"ا"في

)4/الفروق2(،ه9)01/القرطبيتفسير114(،)2/الحكامتبصرة:انظر

)8/المحتاجنهاية344(،)6/الام)484(،الكافي12(،ه)3/و99(

136(،)8/المبدع371(،)8/المغني488(،)4/المحتاجمغني375(،

435(.)9/المحلى418(،)5/المعادزاد

والاثار.الاحاديثذكرسيأتي

"ب".منساقطة"بها"

.387()2/رجبابنقواعد،32(1)8/المغني:نظر

)8/المغني366(،)2/الموقعينإعلام387(،)2/رجبابنقواعد:انظر

معونة(،016)المقنع،(ه78)4/الفروع703(،/)16الكبيرالشرح937(،

.3(1/70)6الانصاف،(896/)هالنهىاولي

17(،)1/الفوئدبدائع(،147)3/المعادزاد33(،ه)14/المغني:انظر

.386()6/القناعكشاف،(056)3/الاراداتمنتهىشرح،(915)6/الفروع
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الشافعي،إلاذلكفيينازعولملها)1(،يصلحبماوللمرأة،لهيصلح

خفقسموكذلك،المرأةوبينبينهوثيابهالرجلعمامةقسمفانه

.)2(الرجلوبينبينهاومغزلهاوخلقهاالمرأة

إلىنظروافانهم-حنيفةوأبيحمدوكمالك-الجمهورماو

واحدكلاختصاصفيبالقطعالملتحقالغالبوالظنالظاهرةالقرائن

ذلكدونهوبما)3(تترجحالدعوىأنورأوا،لهيصلحبمامنهما

واليمين،والشاهد،المردودةواليمين،والنكولوالبراءةكاليد،بكثير

نأومعلوم،الدعوىبهتترجحظناذلكفيثير)4(،والمرأتينوالرجل

بتلكالحاصلالظنمنكثيرةبمراتبأقوىهاهناالحاصلالظن

ودفعه.جحدهيمكنلا(مما)وهذا،الأشياء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

803(،)2/الصنائعبدائع،(125)5/المبسوط:انظر."ب"منساقطة"لها"

قوانين،(266)2/المدونة،()912الحكاممعين،932(/1)الهنديةالفتاوى

أسهل168(،)1/الاحكاممنتخب148(،)3/الفروق)213(،الاحكام

داودابييةرواحمدالاماممسائل992(،)1/البهجة232(،)3/المدارك

المقنع)937(،الصغيرالجامع)366(،التذكرة(،114)2/الهداية)924(،

مجموع333(،)14/المغني22(،0)2/المحرر(،1325)4/البناءلابن

الفروع،(1/179)الفوائدبدائع،(471)3/المعادزاد،81(34/)الفتاوى

.(901)3/رجبابنقواعد(،1153/)0المببم518(،)6/

934(،)8/التهذيب213(،)8/العلماءحلية913(،)5/الامانظر:

لابنالفقهيةالمسائل161(،)2/الرضاعماد366(،)8/الطالبينروضة

1226(.)4/المذهبالديباج)402(،كثير

"ترجج".:"أ"في

"فينشى".:"بث!في

"ما".:"ا"في
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علاماتوالمشروعالموجودالحقعلىسبحانهاللهنصبوقد

تيدروهـأنالأرضفيوألى>:تعالىقال،وتبينهعليهتدلماراتو

(تهتدونهتموبالخم!وعنمتتهتدونلم!حموسبلأنهراوب!خ

علىونصب،دلةوعلاماتالقبلةعلىونصب16[،-15:]النحل

الرجلرأيتم"إذاع!يو:النبيقالدلة)1(،وعلاماتوالنفاقالايمان

المسجدشهوداعتيادفجعل")2(،بالايمانلهفاشهدوالمسجديعتاد

إلىمستندين،صاحبهابإيماننشهدنلناوجوزالايمانعلاماتمن

الامارةأنعلىفدل،القطععلىتكونإنماوالشهادة،العلامةتلك

.الشهادةوتسوغالقطعتفيد

)1(

)2(

"د".منساقطة"دلةوعلاماتوالنفاقالايمانعلى"ونصب

ماجهوابن)2617(،رقم364()3/لترمذيو76(،و68)3/احمدرواه

رقموالدارمي،29()1رقم82()2/حميدبنوعبد08(،)2رقم(101)2/

(242)5/منصوربنوسعيد،(1ه0)2رقم937()2/خزيمةوابن(،)1223

و)212/2()1/والحاكم،(172)1رقم6(/)هحبانبنو(،101)0رقم

)8/الحليةفينعيمبوو81(،)3/الشعبوفي39(،)3/والبيهقي332(،

حديث"هذا:الترمذيقال.عنهاللهرضيالخدريسعيدابيحديثمن327(

صحتهافييختلفوالمللمصريينترجمة"هذه:الحاكموقال،حسن"غريب

فيالقولسقتوقديخرجاهلمالصحيحشيخيانغيررواتها،وصدق

تلخيصالمناكير"ا.هـ.كثير"دراج:بقولهالذهبيتعقبههـ."ا.صحته

وبالنظر.الذهبيقرهو332()2/فيالحاكموصححه،212(/1)المستدرك

الهيثم-أبيعنالسمجأبيدراجطريقمنجمجانهانجدرواهمنسانيدفي

عنالهيثمأبيعندراج"أحاديث:احمدالامامقال-الليثيعمروبنسليمان

.(01)4/الكاملهـ..ا"ضعففيهاسعيدبي
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إذا-:ئلاثالمنافقعلامة:لفظوفي-ئلاثالمنافقاية":وقال

.(")1خانائتمنواذا،أحلفوعدواذا،كذبحدب

لا:قالعمنالكف:الإيمانعلاماتمنثلاث":""السننوفي

أفتياخريقاتلأنإلىاللهبعثنيمنذماضوالجهاد،اللهإلاإله

.بالاقدار")2(والإيمان،عادلعدلولاجائرجوريبطلهلا،الدخال

سمائهووحدانيتهوعلىعليهدالةالاياتتعالىاللهنصبوقد

مستلزمةوالايةحكامه،وعدلهعلىدالةهيفكذلك،وصفاته

فاذا،لازمهوجدالملزوم)3(وجدفحيثعنها،تنفكلالمدلولها

وأمارته،ايتهعنثبوتهيتخلفولم،الحقثبتالحقايةوجدت

بالباطل.حكمايكونحينئذ)4(بغيرهفالحكم

،الاحكامفيالعلاماتبعدهمنوأصحابهلمجي!النبياعتبروقد

)1(

)2(

)3(

)4(

من704()2/)701(رقمومسلم111(،)1/)33(رقمالبخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةابيحديث

)2532(،رقمداودوابو)2367(،رقم143()2/منصوربنسعيدرواه

فيعبيدوابو،262()9/والبيهقي،()1556رقم287()7/يعلىبوو

من)2741(رقم285()7/المختارةفيلضياءو)27(،رقملايمان

نشبة،ابيبنيزيدجميعاإسنادهموفي.عنهاللهرضيمالكبنأنسحديث

وقال377(،)3/الرايةنصب"ا.هـ.المجهولمعنى"فى:المنذريقال

)506(.التقريب."مجهول":حجرابنالحافظ

"ب".منساقطةالملزوم""وجدقوله

"ا".عداالنسخجميعمنساقطة"حينئد"
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صفةوجعل،اللقطةفيالعلاماتاعتبركمالها،مبينةوجعلوها

"خذ:لجابروقال،لهوأنها)1(،صدقهعلىوعلامةايةلهاالواصف

")3(ترقوتهعلىيدكفضع،ايةمنكالتمسفانوسقا)2(،وكيليمن

ذلك،إليهيدفعأنلهأذنأنهتشهدالتيالبينةمنزلةالعلامةهذهفنزل

تبينماالبينةإذ،بينةنفسههذابل،البينةمنزلةللقطةالصفةنزلكما

ووصف.وفعلقولمنالحق

الزناعلىوايةعلامةالحبل-عنهماللهرضي-الصحابةوجعل

جعلوابل،أربعةعليهايشهدولمتقر)4(،لموانالمرأةبهفحدوا

وعلامةايةلهاوقيئهالخمررائحةوجعلوا،الشهادةمنأصدقالحبل

.()والشاهدينالاقراربمنزلة،شربهاعلى

ايةتسعاأوجزائرعشربدريومقريشكفارنحرو!صالنبيوجعل

بهذاعنهمفأخبروالتسعمائة)6(،الالفبينماكونهمعلىوعلامة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ا".منساقطة"صدقه"على

وسقا".ثلاثين":"هـ"في

27.:صتخريجهتقدم

2(.140/)1()1916رقمومسلم)0683(،رقم()12/148البخاريرواه

ص)12(.عنهمااللهرضيمسعودوابنعمرحكممنتخريجهتقدم

)36668(،رقم3(ه6)7/شيبةأبيوابن117(،)1/أحمدرواه

عبدعداجميعهم)971(رقم692()2/والبزار348(،)ه/وعبدالرزاق

والبزارأحمد"رواه:الهيثميقال.عنهاللهرضيعليحديثمنالرزاق

مجمعثقة"ا.هـ.وهومضروببنحارثةغيرالصحيحرجالأحمدورجال

.97()6/الزوائد
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العلامة.هذهذكربعدالقدر

علىوعلامةآيةإنفاقهمدةوقصرالمالكثرةع!ي!النبيوجعل

أخطب،بنحييقصة)1(فيوالنوائبالنفقةفيلذهابهالمدعيكذب

ء)3()2(-
العلامة.هذهعلىبناءالعقوبةواجاز،تقدمتو!د

بالسلبالحكمفيبهالدمأثروظهورالسيففيالعلامةواعتبر

.)4(بينةمنزلةالاثرونزل،المتداعيينلأحد

بهجاءتفإنأنظروها،":وقال،الملاعنةولدفيالعلامةواعتبر

فهووكذاكذانعتعلىبهجاءتوإن،أميةبنلهلالفهووكذاكذا

،والصفاتالعلاماتلهذهبهرميتللذيأنهفأخبر،(")بهرميتللذي

له.فراشاالملاعنةكانتولا،بهيقرولم،يدعهلملأنه؛لهبهيحكمولم

له،وعلامةايةوجعله،البلوغفيالقبلحولالشعرإنباتواعتبر

)6(،العلامةتلكفيهوجدتمنقريظةيومالاسرىمنيقتلفكان

الفقهاء-منطائفةجعلهولهذا،فيهتكنلممنويستبقي

خاصة.الكفارحقفيعلامة-)7(كالشافعي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"ب".منساقطة"قصة"

"ا".منساقطة"قد"

ص)14(.

24.:صتخريجهمد

382(.)01/()6914رقماللعانفيمسلمرواه

.91:ص.تخريجهمد

372(.)4/لام
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وطءفجوز،الحملمنالرحمبراءةعلىعلامةالحيضوجعل

الحبل،منخلوهاعلامةلوجود،حيضةحاضتإذاالمسبيةالامة

كان)1(،حاضتإذاوطاهاوجوز،الحاملالامةوطءمنمنعفلما

.)2(والامارةالعلامةلهذهاعتباراذلك

هوهلعليها،ويشتبهالمرأةتراهالذيالدمفيالعلامةواعتبر

بكونهوحكم،ولونهبوقتهفيهالعلامةواعتبر.استحاضةأو،حيض

.ذلك)3(علىبناءحيضا

)1(

)2(

)3(

.شواهدهوتستوفىيحصرأنمناكثرالشريعةفيوهذا

"د".منساقط"حاضت"إذاقولهحتىلوجود""حيضة:قوله

224(،)2/والدارمي)2157(،رقمداودبوو62(،)3/أحمدرواهكما

لخدريسعيدأبيحديثمن738()7/لبيهقيو591(،)2/والحاكم

ذاتغيرولاتضعحتىحاملتوطا"لا:وطاسسبايافيقالأنهرفعه

مسلم"شرطعلىحديث"هذا:الحاكمقال".حيضةتحيضحتىحمل

)1/التحقيقتنقبح.الهاديعبدابنداودأبيإسنادوحسن.الذهبيووافقه

403(.)1/التلخيص.حجرابنالحافطوحسنه243(.

لها:قالع!مالنبيانععها-اللهرضي-حبيشابيبنفاطمةحديثفيكما

كانواذاالصلاةعنفامسكيذلككانفاذايعرفأسودالحيضدم"إن

)403(،رقمداودأبورواهعرق".دمهوفانماوصليفتوضئيالاخر

رواته":وقال2(170/)والدارقطني)358(،رقم(183)1/والنسائي

وقال،عنهوسكت174()1/لحاكمو)1348(،حبانوابن"،ثقاتكلهم

)117(،حاتمابيلابنالعللوانطر:"ا.هـ.مسلمشرط"على:الذهبي

56(.)2/رجبلابنالباريوفتح
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عطلفقدبالكلية)1(الشرعفيوالعلاماتالاماراتأهدرفمن

البابهذافيوالناس)2(الحقوقمنكثيراوضيع،الاحكاممنكثيرا

ووسط.طرفان

بعضمنالتفريطمنفيهوقعوفد)3(-:اللهرحمه-شيخناقال

والظلم،بالحقالجهلأوجبمابعضهممنوالعدوانالأمورولاة

لفطبل،الأصلي)4(لمعناهمطابقغير"الشرع"لفطوصار،للخلق

:أقسامثلاثةالأزمنةهذهفي""الشرع

واجب،الشرعهذاواتباع،والسنةالكتابوهو:المنزلالشرع

وسياسة،وفروعهالدينأصولفيهوتدخل،قتالهوجبعنهخرجومن

)6(وولاة،الشيوخومشيخة،الحاكموحكم(،)المالوولاةالامراء

،المنزلبالشرعيحكمواأنعليهمهؤلاءفكل،ذلكوغير،الحسبة

عنه.يخرجواولا

والاجتهاد)9(النزاعموارد)8(وهو،المتأول)7(الشرع:الثانيوالشرع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

"د".منساقط"الشرع"في

"الحق"."ا":في

593(.)35/الفتاوىمجموع

"لمسماه".593(:)35/الفتاوىمجموعفي

."الامور":"د"في

.""وولاية:"د"و""بفي

"هـ":و"د"و"ب"و"ب"وفيالمتاول"،الشرع"والثاني"ا":في

".المتأول"والشرع

."مراد":د""في

.""الشرع:""بفي
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علىيجبولم،عليهأقرالاجتهادفيهيسوغبماأخذفمن،الائمةبين

رسوله.وسنةاللهكتابمنلهامردلابحجةلاإموافقتهالناسجميع

ويحكم،الزوربشهاداتيثبتمامثل،المبدلالشرع:والثالث

مثل،حقلاضاعةباطلبإقرارفيهيؤمر)1(أو،والظلمبالجهلفيه

الورثة،بقيةحقبه)2(ليبطل،لهليسبمالوارثيقرأنالمريضتعليم

عرفإذاوالحاكم،محرمةعليه)3(والشهادة،حرامبذلكوالامر

لموانآثما،جائراكانبهفحكمللحقمطابقغيروأنهالأمرباطن

وسلامهاللهصلواتالحكامسيدقالفقد،يأثملمالامرباطنيعرف

نأبعضكمولعلإليئإمصرتختصمون":عليهالمتفقالحديثفىعليه

فمن(،)أسمعممابنحوفأقضيبعض)4(،منبحختهألحنيكون

منقطعةلهأقطعفإلماياخذه،فلاأخيهحقمنبشيءلهقضيت

الئار")6(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

فصل

الجنايةدعوىوهي:التهمدعاوى:الدعاوىمنالثانيالقسم

"ب":"امر".في

"فيه".:"ب"وفي"أ"،منساقطة"به"

"ب".منساقطة"الشهادة"

241(.)4/النهاية.غيرهمنلهافطنوبالحجةاعرفيكونبعضكمإنأي

"ا".منساقطسمع"ممابنحو"فأقضي

من245()12/)1713(رقمومسلم034(،)5/)0268(رقمالبخاري

ه-عنهااللهرضي-سلمةامحديث
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فعاللاوا

(1)لقذفو

القتل،كدعوى،المحرمة

.والعدوان،

والسرقة،،الطريقوقطع

إماالمتهمفان)2(؛أقسامثلاثةإلىفيهعليهالمدعىينقسمفهذا

وأهلها،منفاجراأو،التهمةتلكأهلمنليسبريئايكونأن

حاله.والحاكمالوالييعرفلاالحالمجهول

المتهمعقوبةفيواختلفوااتفاقا)3(،عقوبتهتجزلمبريئاكانفان

الشرأهللتسلطصيانة،يعاقبأنه)4(أصحهما:،قولينعلىله

.(البراء)أعراضعلىوالعدوان

نأإلاالمدعيعلىادبلا:اللهرحمهماوأشهب)6(مالكقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)494(.المنيرالمصباح)526(،الصحاحمختار.الرميلغة:القذف

)371(.المطلع.ونحوهبالزنالرمي:وشرعا

السلطانيةالاحكام156(،)2/الحكامتبصرة166(،)7/المنتقى:انظر

الحكاممعين4(،)هنجيملابنالشرعيةالسياسة)121(،للماوردي

.)178(

)45(،الشرعيةالسياسةفينجيمابن:الاتفاقأوالاجماعحكىوممن

الشرعيةالسياسةفيافنديودده)178(،الحكاممعينفيوالطرابلسي

156(.)2/لحكامتبصرةفيفرحونوابن)121(،

"أ".من"أنه"

)303(.الاختيارات(،128)6/القناعكشافانطر:

رحمههـ-402سنةتوفي.عمرابوالقيسيداودبنالعزيزعبدبناشهبهو

)1/الزكيةالنورشجرة703(،)1/المذهبالديباجانطر:-.تعالىالله

05(.0)9/النبلاءأعلامسير95(،
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)2(:أصبغوقالفيؤدب)1(.،وشتمهوعيبهعليهالمدعىذيةيقصد

.يقصد)3(لمأوأذيتهقصد،يؤدب

يحلفلمللهحداالمدعىكانفانالصور؟هذهفي)4(يحلفوهل

فان،الدعوىسماععلىمبنيانقولانففيهلادميحفاكانوإن،عليه

يحلف.لموالا،لهأحلفالدعوىسمعت

يحلفولا،الصورةهذهفي()الدعوىتسمعلاأنه:والصحبح

الفضلباهلالاستهانةإلىوالاشرارالاراذليتطرقلئلا؛المتهم

.قبيحا)6(ذلكيرونالمسلمينأنمنتقدمكما،والاخطار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فصل

ببريعرفلا،الحالمجهولالمتهميكونأن)7(:الثانيالقسم

156(.)2/الحكامتبصرة166(،)7/المنتقى:انظر

الكبير.الامامالشيخاللهعبدابوالمصرينافعبنسعيدبنالفرجبناصبغ

)01/النبلاءاعلامسيرانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-225سنةتوفي

66(.)1/النورشجرة992(،)1/المذهبالديباج656(،

ابنحدودشرح1(،ه6)2/الحكامتبصرة166(،)7/المنتقىانظر:

906(.)2/عرفة

"د".منساقطة"في"

"د".منساقط"الدعوىتسمع"لاإلى"الدعوىسمعت"فإنقوله

156(.)2/الحكامتبصرة:انظر

-.تعالىاللهرحمه-تيميةلابنلكلاميزالولا"الثالث"."ب":في

793(.)35/الفتاوىمجموع
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علماءعامةعندحالهينكشفحتىيحبسفهذافجور،ولا

القاضييحبسهأنه:الائمةأكثرعندوالمنصوص)1(،الاسلام

الاماموهومنصوصصحابه)2(،ومالكعليهنصهكذا،والوالي

.)4(حنيفةأبيأصجاسودره،)3(أصحابهوجتأيد

:(أحمد)قال،تهمةفي!يمالنبيحبسقد:أحمدالاماموقال

.أمرهللحاكميتبينحتىوذلك

منحمد)7(وغيرهما)8(،و"سننه")6(فيداودأبوروىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

السطانيةالاحكام161(،)2/الحكامتبصرة166(،)7/المانتقىنظر:

)45(،نجيملابنالشرعيةالسياسة)258(،يعلىولأبي)258(،للماوردي

941(.)01/والتحصيلالبيان)018(،الحكاممعين

4(.191/)0والتحصيلالبيان(،161)2/الحكامتبصرة:انظر

السلطانيةالاحكام947(،)6/الفروع793(،3/)هالفتاوىمجموع:انظر

.(943)28/الانصاف،2()58

السياسة(،ه)هنجيملابنالشرعيةالسياسة)018(،الحكاممعينانظر:

)135(.أفنديلددهالشرعية

)6/والفروع2(،ه)8يعلىلابيالسلطانيةالاحكام:انظر.حانبلروايةفي

.(943)28/الانصاف،(947

)0363(.رقمبهيحبسهلالدينفيبابالقضاء:في

2(.)5/المسند

85(،)3/)1417(رقموالترمذي)15313(،رقم603()8/الرزاقعبد

الكبيرالمعجمفيوالطبراني328(،)4/)7362(الكبرىفيوالنسائي

وابن)154(،رقم134()1/الاوسطلمعجمو)899(،414()91/

الجارودوابن(،201)4/والحاكم)875(،رقم)026(معجمهفيالمقرئ

الذهبي،ووافقهالحاكموصححه88(.)6/والبيهقي)3001(،رقم
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فيحبسع!يوالنبي"أن:جدهعن،أبيهعن،حكيمبنبهزخت

جدهعنأبيهعنحكيمبنبهزحديث:المدينيبنعليقال"تهمة

)1(
صحبح.

النبيان"-:عنهاللهرضي-هريرةابيعن"الخلالجامع"وفي

.")2(وليلةيوماتهمةفيحبسع!يم

علىمتفقونفانهم،ذلكتوافقالائمةبينعليهاالمتفقوالأصول

علىوجبإحضارهيسوغالذي،عليهالمدعىطلب)3(إذاالمدعيأن

منويحضره،بينهمايفصلحتى،الحكممجلسإلىإحضارهالحاكم

يمكنلاماوهوبريد)4(-بعضهمعندهيالتي-العدوىمسافة

الامامأصحاببعضيقولهكما(،)يومهفيوالعودإليهالذهاب

)1(

)2(

)3(

)4(

"هذاقالا:المدينيوابناحمدالإمامانالقيمابنوذكر.الترمذيوحسنه

الصارم.تيميةابنوصححه5(،)5/المعادزاد"ا.هـ.صحيحإسناد

434(.)2/المسلول

التهذيبتهذيب931(،)4/السعنتهذيب355(،)13/الباريفتح:انظر

145(.)1/الاسماءتهذيب457(،)1/

فيوالخطيب"مختصرا"،954()1/لبزارو593(،)1/عديابنرواه

فينعيمبوو52(،)1/والعقيلي(،201)4/والحاكم53(،)7/التاريخ

-بن"إبراهيم:الذهبيوقال،الحاكمعنهوسكت114(.)01/الحلية

وإبراهيمهذا"ا.هـ.علىإبراهيميتابع"لا:العقيليوقال".متروك-خثيم

)223(.العللفيالترمذيعانهنقلهكما.جداالبخاريضعفه

"د".منسافططلب"إذا"المدعي

)341(.المحيطالقاموس.اميالستة:والفرسخ،فرسخان:البريد

".يومهفيالعودة"الذاهب"أ":وفي
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وعند-عنهاللهرضي-أحمد)3(عنروايةوهووأحمد)2(،)1(الشافعي

كما)4(،قاصدينيومينمسيرةوهي،القصرمسافةمنيحضرهبعضهم

.(أحمد)عنالاخرىالروايةهي

عندهتكونوقد،الفصلتعجيلعنمشغولايكونقدالحاكمثم

إلىيطلبحينمنمعوقامحبوساالمطلوبفيكون،سابقةحكومات

التهمةففي،التهمةبدونحبسوهذا،خصمهوبينبينهيفصلأن

وإنما،ضيقمكانفي)6(السجنهوليسالشرعيالحبسف!ن،أولى

)7(.
وأبيتفيكانسواءبنفسهالتصرفمنومنعهالشخصتعويقهو

وملازمته،عليهوكيلهأوالخصمنفس)9(بتوكيلكانأومسجد)8(،

عنماجهوابنداودأبوروىكما،أسيرا"":ع!يمالنبيسماهولهذا،له

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

الرمليفتاوى325(،)4/المطالباسنى86(،)01/المحتاجتحفة:انظر

)89(.الحكاممعين.الحانفيةقالوبه.322()4/الهيتميفتاوى،(134)4/

واالمسافةبعدتأحضرهولايتهفيكانإنأنهالحنابلةعندالمذهب

الممتع115(،)9/النهىأوليمعونة41(،)14/المغني:انظر.قصرت

051(،)3/الاراداتمنتهىشرح355(،)6/القناعكشاف021(،)6/

288(.)7/الزركشيشرح

288(.)7/الزركشيشرح4(،30)28/الانصاف:انظر

"ا".منمثبت"قاصدين"

98(.1/)0المبدع288(،)7/الزركشيشرح4(،30)28/الانصاف:انظر

"د".منساقطةوهي"الحبس"،"هـ":و"!"و"ب"في

"توثيق".:"ب"في

903(.)2/الحكامتبصرة:انظر

"بدر".:"هـ"و"د"في

926



:فقال،بغريمع!ع!رالنبي"آليت:قال)1(أبيهعنحبيببنالهرماس

وفيباسيرك؟("،تفعلأنتريدماتميميييأخايا:ليقالثم،الزمه

خاياأسيركفعلما:فقالالنهار،آخربيمر"ثم:ماجهابنرواية

بكروأبي!لخيمالنبيعهدعلىالحبسهوهذاوكان،2؟"تميملني

الخصوملحبسمعدمحيسلهيكنولم-،عنهاللهرضي-الصديق

دارابمكةابتاعالخطاببنعمرزمنفيالرعيةانتشرتلماولكن

أحمدأصحابمنالعلماءتنازعولهذافيها،)3(يحبسسجناوجعلها

)4(
قولين:علىحبسا؟الاماميتخذهل:وعيرهم

)1(

)2(

)3(

)4(

جدهعنوسقط،جدهعنبيهعن"وصوابه-:تعالىاللهرحمه-المنذريقال

عنماجهابنكتابفيووقع،منهبدولا،الخطيببكرأبيالحافطكتابفي

عنبيهعنتاريخهفيالبخاريذكرهوهكذا،الصوابعلىجدهعنبيه

237(.)5/داودبيسننمختصرجده"ا.هـ.

87(،)6/لبيهقيو)2428(،ماجهوابن)9362(،رقمداودابورواه

247(،)8/التاريخفيلبخاريو)784(،)783(رقم2(80)22/لطبرانيو

الحديثهذاعنحاتمابووسئل162(.)03/الكمالتهذيبفيوالمزي

شيخالهرماس.الهرماسعنشميلبنالنضرغيرالحديثهذايرو"لم:فقال

.(421)4رقم(474)2/العللهـ.."اجدهولاابوهيعرفلاأعرابي

اسطر.بعدتخريجهسيأتي

)2/الحكامتبصرة)11(،فرجلابنالاقضية88(،)02/المبسوط:انظر

الفتاوىمجموع(،136)4/لفروقتهذيب(،018)7/الاوطارنيل031(،

تبيين276(،)5/شيبةأبيابنمصنف19(،)5/الباريفتح893(،)35/

،()691الحكاممعين277(،)7/الهدايةشرحالعاناية(،917)4/الحقائق

المحتاجمغني(،1134/)0المحتاجتحفة277(،)7/الهماملابنالقديرفتج

/4(.)093
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ولا!ي!اللهلرسوليكنلم:قالحبسا،يتخذلا:قالفمن

عليهيقامو،الامكنةمنبمكانيعؤقهولكن،حيسبعده)1(لخليفته

فعلكمابملازمتهغريمهيامراو-الترسيميسمىالذيوهو-حافط

!يد)2(.النبي

بنعمراشترىقد)3(:قالحبسا،يتخذأنله:قالومن

الافباربعةداراأميةبنصفوانمن-عنهاللهرضي-الخطاب

)5( )4(
وجعلهاحبسا.،درهم

تنازعالحيسجنسمنتعويقا)6(الحاكممجلسحضوركانولما

يحضر)8(لاأم،الدعوىبمجردالمطلوبالخصميحضر)7(هل:العلماء

احمد)9(،عنروايتانهما،قولينعلى،اصلاللدعوىانالمدعييبينحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

"أ":"لخليفتيه".في

)4/الدقائقكنز277(،)7/العناية031(،)2/الحكامتبصرةانظر:

)691(.الحكاممعين917(،

"ا".منساقطة"قد"

"د".من"درهم"

البخاريورواه.موصولأ57()6/والبيهقي148(،)5/الرزاقعبدرواه

19(.)5/تعليفا

"هـ".و"أ"منساقطة"تعويفا"

"يحضره".:"د"في

"يحضره"."أ":وفي"ب([،منساقطة"يحضر"

938(،)28/الانصاف938(،)28/الكبيرالشرح)14/93(،المغني:انظر

=الاراداتمنتهىشرح702(،)6/الممتع113(،)9/النهىأوليمعونة
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.)4(مالكقول:والثاني،)3(والشافعي)2(حنيفةأبي(قول)1:والاول

)5(فصل

دون،الحرب)6(لواليهوإنماالتهمفيالحبس:قالمنومنهم

)7(اللهعبدكأبيالشافعيأصحابمنطائفةهذاذكروفد،القاضي

منأحمدأصحابمنوطائفةوغيرهما،والماوردي)9()8(الزبيري

فيالحيسمقدارفيواختلفوا،وغيرهم1()0القضاةأدبفيالمصنفين

على؟والحاكمالوالياجتهادإلىمرجعهومقدرهوهل،التهمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)9(

)01(

/3(.)905

"."ب":"عنفي

)89(.الحكاممعين:انظر

.(1)14للماورديالسلطانيةالاحكام:انظر

مواهب132(،)4/الفروقتهذيب311(،)2/الحكامتبصرةانظر:

145(.)6/الجليل

993(.)35/الفتاوىمجموعانظر:.اللهرحمهتيميةلابنالكلاميزاللا

)917(.الحكامومعين(،ه)2نجيملابنالشرعيةالسياسة:وانظر

."رر":هـ""و""بوفي

)286(.للماورديالسلطانيةالاحكام:انظر

شيخالعلامةالزبيرياللهعبدأبوالاسديسليماناحمدبنبنالزبيرهو

النبلاءاعلامسيرانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-317سنةتوفي،الشافعية

992(.)1/وللأسنوي92(،ه)3/للسبكيالشافعيةطبقات57(،)15/

)286(.السلطانيةالاحكام

)258(.يعلىلابيالسلطانيةالاحكام
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هو:الزبيريفقال،وغيرهما)2(يعلىبوو)1(الماورديذكرهماقولين

.مقدر)4(غير:الماورديوقال،بشهر)3(مقدر

(فصل)

وقطعكالسرقة،بالفجورمعروفاالمتهميكونأن:الثالثالقسم

أولى.هذافحيسالمجهولحيسجازفإذا،ذلكونحووالقتلالطريق

المسلمين)7(أئمةمنأحداعلمتوما)6(:تيميةابنشيخناقال

بلاويرسليحلفالدعاوىهذهجميعفيعليهالمدعىإن:يقول

الائمةمنلاحدمذهبا-إطلاقهعلى-هذافليس،غيرهولاحبس

إطلاقهعلى-هذاأنزعمومن)8(،الائمةمنغيرهمولاالاربعة

مخالفافاحشاغلطاغلطفقدالشرعهو-وعمومه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)286(.السلطانيةالاحكام

)258(.السلطانيةالاحكام

425(.)13/الكبيرالحاوي)286(،للماورديالسلطانيةالاحكام:انظر

الاماممذهبوهذا425(.)13/الكبيرالحاوي)286(،السلطانيةالاحكام

322(.)2/الحكامتبصرة.اللهرحمهمالك

)34/وانظر:004(.)35/الفتاوىمجموع.اللهرحمهتيميةلابنالكلام

.)236

4(.00)35/الفتاوىمجموع."أ"منساقط"تيمية"ابن

".ائمةالائمة،من:"أ"عداالنسخباقيفي

الحكاممعين158(،)2/الحكامتبصرة943(،)28/الانصافانظر:

السياسة)46(،نجيملابنالشرعيةالسياسة947(،)6/الفروع)178(،

82(.)4/عابدينابنحاشية)122(،افنديلددهالشرعية
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الامة.ولاجماع!صاللهرسول)1(لنصوص

،الشرعمخالفةعلىالولاةتجرأالفاحشالغلطهذاوبمثل

وتعدوا،الامةومصلحةالعالمبسياسةيقوملاالشرعأنوتوهموا

إلىعنه)2(خروجالشرعبحقيقةالفريقينجهلمنوتولد،اللهحدود

وهؤلاءالشرعمنهؤلاءجعلها)3(،والسياسةوالبدعالظلممنأنواع

،الناسبمصالحيقوملاناقصالشرعأنوزعموا،لهومقابلةلهقسيمة

وإن،الشرعهو)4(والإطلاقاتالعمومياتمنفهموهماأولئكوجعل

الصحيحة.والعلاماتالشواهدبه(تشهد)ماخلافتضمن

منأتواوإنما،وأفحشهخطأأقيحالشرععلىمخطئتانوالطائفتان

بينوشرعه،رسولهعلىاللهأنزلالذيالشرعمعرفةفيتقصيرهم

بالقسطالناسليقومبالحقالكتابأنزلفانه،)6(بيانهتقدمكما،عباده

بل،بالحقشاهدةوعلامةأمارةإبطالولاصادقتكذيبيسوغولم

أمارةتقومحتىمطلقا،بردهيأمرولم،الفاسقخبرفيبالتثبتأمر

دائروالحق،الحقمعدائرفحكمهفيرد،كذبهأو،فيقبلصدقهعلى

كثيرفتوسع،كانصحيحدليلوبأي،كانمنومع،كانأينحكمهمع

ثا."ب"و"هـ":"لنص)1(في

عنه"ا.هـ.الناس"خروج04(:0)35/الفتاوىمجموعفي)2(

-هتعالىاللهرحمه-تيميةابنكلامانتهى)3(

.""والاطلاق:هـ""في()4

."تدي":هـ""و!""في)5(

.(ص)264)6(
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وقصرحكاما،بهاأثبتواماراتوعلاماتظنوهاأمورفيهؤلاءمن

لاثباتصالحةغيرظنوهاظاهرةوعلاماتأدلةعنأولئكمنكثير

.الاحكام

فصل

الزبير!النبيامركما،المتهمينمنالنوعهذاضربويسوغ

أبيابنقصطفيبه،اقرحتىمالهغيبالذيالمتهمبتعذيب

)1(.الحقيق

دونالوالييضربهالذيهل:فيهواختلفواشيخنا)2(:قال

:أقوالثلاثةعلى؟ضربهيسوغلاأو،كلاهماأو،القاضي

أصحابمنطائفةقولهذا،والقاضيالوالييضربهأله:أحدها

)6(قاضيعبدالعزيزبنأشهبمنهم(،)وغيرهمحمد)4(و)3(مالك

بالسوط)7(ويضرب،والضرببالحبسيمتحن:قالفالهمصر،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.14:صالكتابأولتخريجهتقدم

4(.00)35/الفتاوىمجموع:انظر

مذهبناعنالقيمابننقله"ائذي:وقال016-161()2/الحكامتبصرة:انظر

ا.هـ."صحيح

تعالى.اللهرحمهتيميةابنيذكرهلم"واحمد"

افنديلددهالشرعيةالسياسة)52(،نجيملابنالشرعيةالسياسةانظر:

)917(.الحكاممعين)131(،

"وقاضي".:"ب"في

"ب".منساقطة"ويضرب"
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.مجردا

بعضقولوهذا،القاضيدونالوالييضربهأله:الثانيوالقول

.)1(القاضيانحكاه،وأحمدالشافعيأصحاب

والتعزيراتالحدودضربهوالمشروعالضربأن:هذاووجه

.وتحققها)3(أسبابهاثبوتبعديكونإلماوذلك

)2(

وكثيرأصبغقولوهذا،يضربولا)4(يحبسأده:الثالثوالقول

عندهمالمتهمحبس)6(لكن،أكثرهمقولبل(،)الثلاثةالطوائفمن

.المجهولحبسمنأبلغ

عبدالعزيز،بنعمرمنهم)7(طائفةقالتثئم

.)8(يموتحتىيحبسإده:الماجشون

بنو،ومطرف

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

يعلىلأبيالسلطانيةالاحكام)286(،للماورديالسلطانيةالاحكامانظر:

.(048)6/الفروع:وانطر،)925(

"والتعزير"."أ":عداماالنسخجميعفي

.وتحققهما""أسبابها:أ""في

"جى".منساقطةولا""يحبس

313(.)2/الحكامتبصرة08(،)4/الفروقانطر:

"."يحيس:"أ"في

أفنديلددهالشرعيةالسياسة)48(،نجيملابنالشرعيةالسياسةانظر:

)917(.الحكاممعين)124(،

السابقة.المراجع
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أئه:بدعتهعنينتهلمائذيالمبتدعفياحمد)1(الامامعليهونمن

.)3(الموتإلىيحيسلا:مالكوقال،)2(يموتحئىيحبس

أمير)4(ولايةقالوا:القاضيدونللواليعقوبتهجعلواوالذين

الشرأهل()وقمع،الارضفيالفسادمنالمنعمعتمدهاالحرب

بالاجرام،المعروفينللمتهمينبالعقوبةإلايتملاوذلك،والعدوان

أربابهاإلىالحقوقإيصالمقصودهافان،الحكمولايةبخلاف

واثباتها)6(.

فيذلكبجوازقولالحقيقةفيهوالقولوهذاشيخنا)7(:قال

واليأنفكما،إليهقوضمايفعلأمروليكللكن،الشريعة

الخراجوالييملكهلاماوالصرفالقبضمنيملكالصدقات

اقتضتهمامنهماكليفعلالحكموواليالحربواليوكذلك،وعكسه

بالشريعةهوالتقيدالعدلرعايةمع،الشرعيةولايته

)2(

)3(

)6(

)7(

4(.00)35/الفتاوىمجموع:انظر

"د".منساقط"يموت"حئىقولهحئى"الامامعليه"ونصقوله

.(185)4/الحاكمتبصرة:انظر

"ا".منساقطة"امير"قوله

"ومنع"."د":في

"أ".عداالنسخجمييعمنساقطة"واثباتها"

.(146)2/الحكامتمصرة:وانظر4(،10)35/الفتاوىمجموع
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)1(فصل

بينعليهافمتفق،جحدهوقدعندهالحقأنعرفمنعقوبةوأما

وهو-دينأوعينمنحقعليهوجبمنأنبينهمنزاعلاالعلماء،

علىونصوا،يؤديهحتىيعاقبأنه،منهمتنعو-أدائهعلىقادر

وقال)2(،الأربعةالطوائفمنالفقهاءذلكذكر،بالضربعقوبته

نأأمر،أربعمنكثرأو،أختانوتحتهأسلمإذاأحمد)3(:أصحاب

يختار،حتىوضرب،حبس،أبىفانأربعا،أوإحداهما،يختار

منه؛فامتنعأدائهعلىقادرهوحقعليهوجبمنكلوهكذا:قالوا

يؤديه.حتىيضربفانه

،(()وعقوبتهمعرضه"4(يحلالواجد"ليئ:غ!ي!عنه""السننوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"هـ".منساقطة"فصل"

الفتاوىمجموع)2/312(،الحكامنبصرة)4/97(،الفروقانطر:

السيوطيشرح(،011)12/القاريعمدة288(،)18/التمهيد4(،20)35/

الزرقانيشرح)1/175(،ماجهابنسننشرح)7/317(،النسائيلسنن

.)3/412(

.(15)01/المغني204(،)35/الفتاوىمجموع:انظر

)4/222(،أحمدمسند،حبسه:وعقوبته،شكايته:عرضه:وكيعقال

)7/317(.النسائيلسننالسيوطيشرح:وانظر

رقم)7/316(والنسائي)3628(،رقموأبوداود)4/222(،احمدرواه

ماجهوابن)9628(،ورقم)6288(رقم)4/9(الكبرىوفي)9468(،

المشكلشرحفيوالطحاوي)9805(،حبانوابن)2427(،رقم08()4/

)0725(،)9724(رقم)7/318(الكبيرالمعجمفيوالطبراني041(،)2/

عنه=اللهرضيالشريدحديثمن)6/85(والبيهقي)4/201(،والحاكم
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الحبس،فيمنهاأظهربالضربهيبل،بالحبستختصلاوالعقوبة

العقوبةيستحقوالظالم")1(،ظلمالغنيمطل":قالأنهجميمعنهوثبت

.وقدراشرعا

فصل

فيهاليسمعصيةكلفيمشروعالتعزيزأنعلىالعلماء)2(واتفق

معالواجباتتركفمن،محرمأوفعل،واجبترك:نوعانوهي،حد

،الوكالاتمن:الاماناتداءو،الديونكقضاءعليها،القدرة

ورد،السلطانيةوالاموال،والوقوف،اليتامىموالو،والودائع

عليهوجبمنوكذلك،يؤديهاحتىيعاقبفاله،والمظالم،الغصوب

،الطرقيقطعأن:مثلعليها،واجبحقلاستيفاءنفسإحضار

.يحضرهحتىيعاقبفهذا،عنهويذبيمنعهمنإلىويلتجى

اللهرضي-طالبأبيبنعليعن""صحيحهفيمسلمروىوقد

اوىوحدثاحدثمنالله"لعنع!يو:اللهرسولقال:قال-عنه

محدثا")3(.

)1(

)2(

)3(

الفتحفيحجرابنالحافظوحسنه،الذهبيووافقهالحاكموصححه

.)5/76(

486(.1/)0()1564رقمومسلم542(،)4/)2287(رقمالبخاريرواه

لسياسة)2/928(،الحكامتبصرة)35/204(الفتاوىمجموعنظر:

.()125أفنديلددهالشرعية

من015()9/)0137(رقمومسلم)4/79(،)0187(رقمالبخاريرواه

عنه.اللهرضيعليحديث
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ع!يو:اللهرسولقال:قالعمرابنعن"سننه"فيأبوداودوروى

،ينزعحتىاللهسخطفييزللم-يعلم-وهوباطلفيخاصم"من

ومن،أمرهفياللهضادفقداللهحدودمنحادونشفاعتهحالتومن

ممايخرجحئىالخبال)2(ردغةفيحبسفيهليسما)1(مسلمفيقال

")3(.عليه

الممتنعاستحقالاموالأوالنفوسمنإحضارهوجبفما)4(:قال

وأ،يطلمهمنإلىالاحضار)6(كانإذوأما(،)العقوبةإحضارهمن

فانيجوز،ولايجبلافهذا،حقبغيريأخذهمنإلىالمالإحضار

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

قال"ومنقولهإلىقادر"وهودينأوعين"منالسابقالفصلفيقولهمن

"ا".النسخةعداالنسخجميعمنساقطما"مسلمفي

".الحاكم"ردعة:""بفي

215(،)2/النهايةكثير،ووحلطين-:وفتحهاالدالبسكون-الردغة

الافعالفيويكونالفسادالاصلفيوالخبال)1/751(،الغيثالمجموع

النهاية.النارأهلعصارةالخبالأنالحديثفيوجاء،والعقولوالابدان

.)2/8(

"أ".منساقطة"عليه"

والحاكم)7935(،رقموأبوداود07(،)2/أحمدرواهوالحديث

الشعبوفي)6/135(،الكبرىالسننفيوالبيهقي)2/72(،

الحاكموصححهعنهما،اللهرضيعمرابنحديثمن03(وه)5/403

436(.)3/الرواةهدايةفيحجرابنالحافطوحسنهالذهبيووافقه

"فمن"."أ":عداالنسخفي

ا.هـ."يفعله"حتى4(20)5/الفتاوىوفي

."إحضاره":و"د""!"في
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.ظلم)1(الظلمعلىالاعانة

فصل

كالزنا،فيهكفارةولاحدفيهنوع)2(:أنواعثلاثةوالمعاصي

الحيسعنالحذفيهيكفيفهذا،والقذفالخمر،وشرب،والسرقة

والتعزير.

،رمضانونهارالإحرامفيكالجماع،فيهحدولاكفارةفيهونوع

الحد،عنالكفارةفيه)3(تغنيفهذاالتكفير،قبلمنهاالمظاهرووطء

حمد)4(لاصحابوهماللفقهاء،قولانفيهالتعزير؟عنتكفيوهل

.()وغيرهم

)6(واليمين،فيهقطعلاماكسرقةحد،ولافيهكفارةلاونوع

ونحو،الاجنبيةإلىوالنظر)9(،حنيفةبيواحمد)8(عند)7(الغموس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تعالن.اللهرحمهتيميةابنكلامانتهى

29(.)2/الموقعينإعلام21(،)2/المعادزاد:انظر

"تكفي"."ا"عداالنسخجميعفي

."للأصحاب"وهما:""بفي

)8/91-02(.المحتاجنهاية092(،)2/الحكامتبصرة:انظر

"د".منساقطة"اليمين"

فيصاحبهاتغمسلانهاغموساسميتالكاذبةاليمينهي:الغموساليمين

)3/386(.النهايةالنار،فيثئمالاثم

.()2/163المحرر(،124)6/القناعوكشاف044(،)5/الكافي:انظر

)5/346(.القديرفتح71(،)5/الزائقالبحر:انظر
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عندوجوازاالاكثرين)1(،عندوجوباالتعزيرفيهيسوغفهذا،ذلك

)2(.الشافعي

فهذا،ليؤديهيضربهأنمثل،الواجبتركعلىالضربكانإنثم

اخريوماضربوالاالواجبفعلفانيوما،يضرببليتقدر؛لا

التعزير.أعلىمقدارعلىمرةكلفييزيدولا،يحتملهمابحسب

:)3(اقوالعلىالتعزيرمقدارفيالفقهاءاختلفوقد

وليفيهفيجتهد،الجريمةقدروعلىالمصلحةبحسبأله:أحدها

الامر.

الحدقدرمعصيةفيبالتعزيريبلغلاأله-:أحسنهاوهو-الثاني

علىولاالزنا،حدوالمباشرةالنظرعلىبالتعزيريبلغفلافيها،

حدالقذفبدونالشتمعلىولا،القطعحدحرزغيرمنالسرقة

()الشافعيأصحابمنطائفةقولوهذا)4(،القذف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

للباجيالاحكامفصول71(،)5/الزائقالبجر346(،)5/القديرفتحانطر:

)2/892(،الحكامتبصرة)4/917(،الفروق02(،)12/لذخيرة)28(،

.(124)6/القناعكشاف(،)2/163المحرر44(،0)5/قدامةلابنالكافي

)248(.التنبيه01(،ه)8/العلماءحلية426(،)13/الحاوي:انظر

الحسبة)003(،الاختيارات)121(،تيميةلابنالشرعيةالسياسةانظر:

الذخيرة)4/65(،عابدينابنحاشية)5/44(،المعادزاد)114(،

)16/927(،والتحصيلالبيان04(،3/ه)هالفتاوىمجموع)12/118(،

447(.)26/الإنصاف22(،)8/المحتاجنهاية46()17/

."أ"منساقط"القذف"حد

=المحتاجنهاية)8/201(،العلماءحلية24(،)13/هالحاويانظر:
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حمد)1(.و

أربعين،إفا:الحدودأدنىبالتعزيريبلغلااله:)2(الثالثوالقول

بيوحمد)4(و)3(الشافعياصحابمنكثيرقولوهذا،ثمانينوإما

)5(.خب

وهو،اسواطعشرةعلىالتعزيرفييزادلاأله:)6(الرابعوالقول

.)8(وغيرهاحمد)7(مذهبفيالاقوالأحد

:قولانفيه؟القتلبالتعزيريبلغأنيجوزهل:الاولالقولوعلى

المصلحةاقتضتاذا،المسلمالجاسوسكقتل،يجوز:أحدهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.)8/22(

)121(،الشرعيةالسياسة)ه/44(،المعادزاد)114(،الحسبةانظر:

.(304)6/الزركشيشرح(،ه23)12/المغني03(،)0الاختيارات

.""الثاني:في"د"

المحتاجنهاية)8/201(،العلماءحلية42(،)13/هالحاويانظر:

.)8/22(

4(.30)6/الزركشيشرح(،1)14الحسبة523(،)12/المغني:انظر

"هـ".منساقط"حنيفةبي)و

)4/65(.عابدينابنحاشية:انظر

.""المالث:"د"في

)114(،الحسبة)6/504(،الزركشيشرح)12/524(،المغنيانطر:

.(164)2/المحرر

الحاويمذهبا،بعضهموعدهالشافعيةمنسريجبنالعباسكأبي

،()4/391المحتاجمغني،المتأخرينمنوالبلقينيوالاذرعي)13/943(،

)248(.التنبيه22(،)8/المحتاجنهاية
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عقيل.ابناختاره،أحمد)2(أصحابوبعض،(1)مالكقولوهذا،قتله

قتلفيذلكنحوحمد)4(و)3(الشافعيأصحاببعضذكروقد

قتلوقدالقدر،وانكارلرفض،وكالتجهم،البدعةلىالداعية

وهذا.()بدعتهإلىداعيةكانلانه؟القدريغيلانالعزيزعبدبنعمر

إلافسادهيزوللامنقتلوكذلك)6(.الله-رحمهمالكمذهب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تبصرة)2/536(،والتحصيللبيان)18/53(،القرطبيتفسيرانظر:

.(163)3/الجليلمنح553(،)4/والاكليلالتاج792(،)2/الحكام

فيوصححه)3/115(،المعادزاد203(،و)003الاختيارات:انظر

الانصاف)123(،الشرعيةالسياسة)6/113(،الفروع)3/423(،

224(.)6/النهىأوليمطالب)26/463(،

ابنللشافعيةونسبه)7/304(،المحتاجنهايةعلىالشبراملسيحاشية:انظر

الحكامتبصرةفيفرحونوابن)123(،الشرعيةالسياسةفيتيمية

.()916الاممغياث،الحرمينإمامرأيوانطر792(،)2/

)28/801الفتاوىومجموع)183(،للدارميالجهميةعلىالردانظر:

الانصاف)6/158(،الفروع491(،)4/الكبرىالفتاوى994(،و902و

الحسبة)123(،الشرعيةالسياسة)103(،الاختيارات)27/201(،

.)911(

)5/804(،لاعتدالميزان)7/173(،والنقلالعقلتعارضدرءنطر:

)489(،رقمالسنةفيأحمدبنللهعبدروىوقد005(،)4/الميزانلسان

)516(رقمالشريعةفيوالآجري)285(،)284(رقمالقدرفيوالفريابي

رقمالابانةفيبطةوابن)1328(،و)1327(رقمواللالكائيو)517(،

عبدالملك.بنهشامقتلهالذيأنتفيدآثارم)1851(ورقم)0185(

البيانوانطر:)2/313(،اللهرحمهمالكعنبإسنادهاللالكائيرواه

)2/792(.الحكامتبصرة)18/488(،والتحصيل
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مناكثرإذااللوطيقتلفي)1(حنيفةأبياصحاببهوصرحهبالقتل

يقتلهانفللامامبالمثقلقتلإذاقالوا)2(:وكذلكتعزيرا،ذلك

)3(
القصاصولا،هذافيالحديوجبلاحنيفةابوكانوإن،تعزيرا

جمهورمعوهما)4(.المسالتينفييخالفانهوصاحباههذا،في

)5(.الامة

القوليوافق-عنهمالله-رضيوحلفائهع!ي!النبيعنوالمنقول

أحلتهاوقد-امرأتهجاريةوطىالذيبجلدامر"ع!يمالنبيفان؛الاول

وجدمنبجلدامرا-عنهمااللهوعمر-رضيبكربوو")6(،مائة-له

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الانهرمجمع)5/27(،الزائقالبحر262(،)5/القديرقتح:انظر

نجيملابنالشرعيةالسياسة)3/181(،الحقائقتبيين)1/695(،

درر)4/92(،عابدينابنحاشية015(،)2/الهنديةالفتاوى92(،و)02

)78(.افنديلددهالشرعيةالسياسة66(،)2/الاحكام

تبيين)4/.67،6(،عابدينابنحاشية)26/122(،المبسوطانظر:

الشرعيةوالسياسة)124(،نجيملابنالشرعيةالسياسة091(،)5/الحقائق

.(151)1/والتحبيروالتقرير)69(،اقنديلدده

منساقطتعزيرا"يقتلهأنفل!مامبالمثقلقتل1إذقالوا"وكذلك:قوله

"ب"و"د"و"هـ".

091(.)5/الحقائقتبيين:انظر

51(.)6/الزركشيشرح1/447()1المغني:انظر

لترمذيو،(4)945(4)458بوداودو،272(و275276)4/احمدروا

)424(،رقم)234(العللوفي)1452(،و)1451(رقم012()3/

لكبرىوفي)3362(،)3361()0336(رقم)6/123(والنسائي

رقم237()2/والدارمي)2551(،رقم(165)4/ماجهوابن692(،)4/

النسائي-قال.عنهاللهرضيبشيربنالنعمانحديثمن)0233()9232(
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عنه-اللهرضي-الخطاببنوعمر.)1(مائةفراشفيأجنبيةامرأةمع

اليومفيثممائةالمالبيتمنفاخذخاتمهعليهزورالذيضرب

)2(.مائةالثالثاليومفيثممائةالثاني

فاجلدوه،الخمرشرب"من:!يمالنبيقوليحملهذا:وعلى

")4(،فاقتلوه-الرابعةفيأو-الثالثةفيعادفانفاجلدوه)3(،عادفان

المرةفيبهلامرحذاذلككانولومنه،أكثرإذابقتلهفامر

)1(

)2(

)3(

)4(

:الترمذيوقال)9/18(،الاشرافتحفة.مضطربةهذهالنعمانأحاديث

منقتادةيسمعلميقولمحمداسمعتاضطرابإسعادهفيالنعمان"حديث

لمبوبشروعرفطةبنخالدعنهرواهإئما،الحديثهذاسالمبنحبيب

ا.هـ.عرفطة"بنخالدعنهرواهإئماأيضا،هذاسالمبنحبيبمنيسمع

حاتمبيلابنالعلل.للترمذي)334(العللوانظر:)3/121(،الجامع

الذهبي.ووافقهوصححه365(،)4/الحاكمرواهوالحديث)1/448(،

مجموع،(1/161)2القرطبيتفسير:وانظر،(104)7/عبدالرزاقرواه

.3(01/60)الفتاوى

من"أ".ساقط"مائةالثالثاليومفيثئممائةالثانياليومفي"ثئم:قوله

الحبيرالتلخيصا.هـ.اجده""لمحجر:ابنالحافظقالوالاثر

إليهرفععمرأنالمالكيالقصارابنأبوالحسن"ذكر:وقال)4/151(،

ثئمسجنهثئممائةفجلدهخاتمهمثلونقشزائدةبنمعنعليهزورهكتاب

عليهينكرولمالعلماءمنبمحضروذلك،ثالثةمائةثئمأخرىمائةجلده

نأفيحتملثبتفانذلكثبوتفيالشأن:قلتإجماعا.ذلكفكانأحد،

ابنوقال)3/005(،الاصابةا.هـ.الاجتهاد"بطريقةذلكفعليكون

)2/326(.المنيرالبدرخلاصة.هـ.ا"غريب":الملقن

من"ب".ساقطةفاجلدوه"عاد"فان

35.:صتخريجهتقدم
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.(1)ولىلاا

نكره-وكتمهوقد-عندهالمالأنعرفاذاالمتهمضربوأما

الذيالواجبليؤديضربفإنهفيه)2(،ريبلافهذا،بهليقرفيضرب

صالحلماع!يمالنبي"أنعمر:ابنحديثفيكما،وفائهعلىيقدر

بنحييعمسعيد)3(-بنزيدسال،والبيضاءالصفراءعلىخيبرأهل

النفقاتأذهبتهيامحمد:فقالحيي؟كنزأين:فقال-أخطب

منبشيءالزبيرفمسههذا،دونكللزبير:فقال)4(،والحروب

.(ثور")مسكفيحلياوكان،خربةفيعليهفدلهم،العذاب

.)6(المتهمضربفيأصلفهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المعادزاد)113(،الشرعيةالسياسة(،166)03/7()0الاختياراتانطر:

)28/347(و482()7/الفتاوىمجموع)26/448(،الانصاف)5/46(،

84(.)3/الموقعينإعلام)6/237(،السننتهذيب)34/217(،و

الحكامتبصرة)7/166(،المنتقى)5/218(،القديرفتجانظر:

الاراداتمنتهىشرح)4/137(،الطالبينروضة033(،و)2/155

لابيالسلطانيةوالاحكام)022(،للماورديالسلطانية)2/275(،الاحكام

)8/172(.المحلى)258(،يعلى

ذكرهوكذا"سعية"،)0992(داودبيوعند".)شعبة:و"هـ"و"!"في"ا"

.)37(البلدانقتوحفيالبلاذري

و"هـ".و"د""جى"منساقطة"والحروب"

.14:صالكتابأولتخريجهتقدم

"بيانها)114(،الحسبة404-704(،)35/الفتاوىمجموع:انظر

ص)366(".

عهد-ينقضونوالذين>:تعالىالله"قال:يليمافقطأ""المخطوطةفيجاء
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والنمألئذنةالمأولكالازضقفىو!سدونيوصلنبه-اللهمرماوبقطعوتميثقه-بعدمنماالله

النبيعنهريرةأبيعنسلمةأبيبنعمروبنمحمدوقالالدار!<،سو

ومن،وصلتهوصلهافمنالرحموهيالرحمن"أنا:وجلعراللهيقولع!ي!

الرحمخلقتالرحمنالله"أنا:سبحانهاللهيقوللفظوفي"،قطعتهقطعها

عنهويذكر"،قطعتهقطعهاومن،وصلتهوصلهافمناسميمنلهاوشققت

وتارةبالفعلتكونتارةالرحموقطيعة"،بسلامولوأرحامكم"بلوا:لمجهم

الئبيقال،سريعةقطيعتهاوعقوبة،والاهمالوالتركبالجفاءوتارةبالقول

يدخرهمامعالدنيافيالعقوبةلصاحبهاللهيعجلأنأجدرذنبمن"ما:عي!

".الرحموقطيعةالبغيمنلاخرةفيله

ألذينماذاخلففأدرتاللةفذاخلق>:تعالىاللهقالالتصويرومنها:فصل

يقالالمصورونالقياميومعذاباالناس"أشد:ع!يمالثبيوقال!،دوبنهمن

صور"من:عذيطعنهأيضاالصحيحينوفي،عليهمتفق"خلقتمماأحيوالهم

عنأيضاالصحيحينوفي"،بنافخوليسالروجفيهاينفخأنكلفصورة

فيهبقرامليسهوةسترتوقدسفرهمن!كتييهاللهرسولقدم:قالتعائشة

يضاهونالذيناللهعندعذاباالناس"أشد:وقالوجههوتلونفهتكهتماثيل

وفي،الرقيقالستروالقرام،البيتفيوالصفةكالمجلسالسهوة"اللهبخلق

وكلتإني:فيقولالنارمنعنق"يخرجبم!ز:النبيعنجيدبإسنادالسنن

:الترمذيقالومصور"،عنيدجباروبكلاخرإلهااللهمعدعامنبكل

القيامةيوميعذبونالصورهذهيضعون"الذين:وقال،صحيححسنحديث

عتيطرسولسمعتعباسابنوقال.عليهمتفق"خلقتمماأحيوالهمويقال

بهايعذبنفسصورهاصورةبكللهاللهيجعلالنارفيمصور"كل:يقول

-عزالله"يقولعفي!عنهأيضاالصحيحينوفي،عليهمتفق"جهنمفي

"،ذرةفليخلقواشعيرةفليخلقواكخلقييخلقذهبممنأظلمومن-:وجل

فليخلقواذرةفليخلقواكخلقييخلقذهبممنأظلم"ومن:عنهوصح

لمساكن=ووالملابس--هكذاكالطبايخالمصنوعاتكانتولهذا."شعيرة

288



القالثفيحملناذزيتهغأتالهم>وهاية:تعالىقال،الناسبتوسطإلامخلوقةغير

ماألغبدونقال>:تعالىوقال!(،يريهبونمامثه-منلهموخلقنا!آ!شون

والنباتالمعادنمنالمخلوقاتوكان!(،وماتمملونخلقكمدله!وتنختون

الغش.سبيلعلىيشبهونلكنهميضعوهاأنادملبنيمقدرةغيرلدوابو

عنهاللهنهىمماالمنكراتفيويدخلمشبهذهبأنهاالكيمياءحقيقةوهذا

الميسروعقودواحتيالاصريحاالرباعقوبةبلالمحرمةالعقودمنورسوله

فييزيدأنوهووالنجشوالمنابذةلملامسةوالحبلةكحبلالغرر:كبيوع

وكذلكالتدليسأنواعوسائراللبونالدابةوتصريةشراءهايريدلامنالسلعة

منيكونماأحدهما:أقسامثلاثةوهيالرباأكلعلىالمحرمةالحيلسائر

علىحيلةنقداثمنهامنبأقلمنهاشتراهاثمبنسيئةسلعةباعهإذاكماواحد

إلىيجمعانمثلاثنينبينتكونانوهيثنائيةتكونماومنهالربا.

النبيعنثبتوقد.ذلكونحومزارعةومساقاةوإجارةوبيعاالقرض

يضمنلمماربحولابيعفيشرطانولاوبيعسلفيحل"لا:قالانهع!يم

داودأبيسننوفي.صحيححديث:الترمذيقال".عندكليسمابيعولا

ماومانها.الربا"أوأوكسهافلهبيعةفيبيعتينباع"من:قالع!يرالنبيعن

إلىيعيدهاثمأجلإلىللربامحللابينهمايدخلاانوهيثلاثيةتكون

حرامهومامنهاالمعاملاتوهذه.المحلليستفيدهادراهمبنقصصاحبها

الشرطبغيرأوالمشروعالقبضقبلالمبيعفيهايباعالتيمثلبالاتفاق

يجوزولاإنظارهيجبالمعسرفإنالمعسرعلىالدينفيهايقلبوالشرعي

إماللمدينالدينقلبالمرابياستحلومتىغيرها،ولابمعاملةعليهالزيادة

تابفإنيستتابأنيجبكافرفهووالمدةالدينفيتزيدنواماتقضيأن

جميعهذلكإنكارالحسبةواليفعلى،الماللبيتفيئامالهخذوقتلوالا

فيالحكمفيهاوماعدعوىعلىذلكيتوقفولافاعلهوعقوبةعنهوالنهي

فيهبماالقضاءولايةتختصكماإقرارولاشهودفيهاليسلتيالتهمدعاوى

والحكم=الحقوقإثباتتتضمنالتيالدعاوىمنرإقرأووشهودكتاب
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معينوليفيهالي!التيوالاهواءالابضاعفيوالنظرربابهاإلىبإيصالها

اخرىبلادوفي،ذلكوغيراليتامىوصياءوالوقوفنظارحالفيوالنظر

منفذهوإنماشيءفيحكمالقاضيمعالحربلواليلي!المغربكبلاد

بالمعروفبالامرفخاصةالحسبةولايةماوالقضاء،متوليبهيأمرلما

الديوانهلووالقضاةالولاةخصائصمنلي!بماالمنكرعنوالنهي

مواقيتهافيالخمسبالصلواتالعامةيأمرنالحسبةمتوليفعلئ،ونحوهم

ويتعاهد،غيرهفإلىالقتلماووالحيس،بالضربيصللممنويعاقب

عنوخرجالامةحقوقمنعليهيجبفيمامنهمفرطفمنوالمؤذنينالائمة

واعتناء.والقاضيالحرببواليعنهيعجزفيماستعانوبهلزمهالمشروع

الدينعمادفانهاشيءكلمنهمالصلاةبإقامةالرعيةبإلزامالامورولاة

أمركمأهم"إن:عمالهإلىيكتبالخطاببنعمروكان،وقاعدتهساسهو

لماكانضيعهاومندينهحفطعليهاوحافطحفطهافمنلصلاةعندي

والنصجوالصدقالامانةداءووالجماعةبالجمعةويأمر".إضاعةشدسواها

فيوالغشوالميزانالمكيالوتطفيفالخيانةعنوينهىوالاقوالالاعمالفي

الذينالصناعوأحواللميزانوالمكاييلحوالويتفقدوالبياعاتالصناعات

علىالمحرمصناعةمنفيمنعهموالالاتوالملابسالاطعمةيصنعون

أنواعاتخاذمنويمنعللرجالالحريروثيابالملاهيكالاتالاطلاق

إفسادمنويمنعصناعتهفيالغشمنصناعةكلصاحبويمنعالمسكرات

علىيدخلبذلكفإنهمتاجرالنقودجعلمنويمنعوتغييرهاالناسنقود

رووسالنقودتكونأنالواجببلاللهإلايعلمهلاماالفسادمنالناس

منمنعنقذاأوسكةالسلطانحرمواذافيها،يتجرلابهايتجرموال

الزغليةعلىالإنكاروقاعدتهاولايتهومعظم،بهالمعاملةفيأذنبمااختلاطه

يفسدونهؤلاءفإنوغيرها،والملابسوالمشاربالمطاعمفيلغشربابو

يهمللاأنفعليه،منهالاحترازيمكنلاعامبهموالضررالامةمصالح

عظيمة=بهمالبليةفإنعقوبتهعنهميرفعولامثالهموبهمينكلنوأمرهم



النقوديغشونالذينالكيماويينهؤلاءسيماولاشاملةبهموالمضرة

والله،اللهخلقوغشهمبزغلهميضاهونوغيرهاوالطيبوالعطرلجواهرو

حكىفيماتعالىقالكخلقه،يخلقواأنالعبادفيقدرشيئايخلقلمتعالى

الملاعبنحدفالمصور"المصورينالله"لعن:قالأئهمجعباللهرسولعنه

الكبائر؛أكبرمنالتصويرأنعلىيدلوهذاورسولهادلهلعنةتحتالداحلين

فييجىلمماعذاباالئاسأشدفاعلهوكونواللعنالوعيدمنفيهجاءلا،له

التوفيق.وبالئه،الكبائرمنغيره

مناآ*!ازمهينحلآفيكاتطخولا>:تعالىقال،النميمةومنها:فصل

مج!ي!ومر"،نمامالجئةيدخل"لاع!ي!م:عنهالصحيحينوفي*<،نجميم

.البولمنالتنزهبتركوالاخربالنميمةيعذبأحدهماأنفأخبربقبرين

وفي،القبر"عذابمنيستريعلاصاحبهافإنالنميمة"اتقوا:كعبقال

نأأحبفانيشيئاأصحابيعنتبلغوني"لا:قالأئهمج!حعنهوالمسندالسنن

الجئةيدخل"لا:الثابتالحديثوفيالصدر"،سليمناوإليكمأخرج

:قالجمي!النبيانعباسابنعنمسلمصحبحوفي.النمام:لقتات1وقتات"

قال:ابوهريرةقالالتاس"،بينالقالةالنميمةهيالعفه؟ماانبئكم"ألا

ائذيناكنافاالموطئوناخلاقاأحسنكماللهإلىاحبكم"إنمج!:اللهرسول

بينالمفرقونبالنميمةالمشاءوناللهإلىأبغضكموان،ويؤلفونيألفون

سي!اللهرسولأنيزيد:بنتأسماءوقالت،العانت"للبراءالملتمسونالاحبة

المفسدونبالنميمةالمشاءون:قال،بلى:قالوا،بشراركمأخبركمألا":قال

:عباسلابنقلتأبوالجوزاء:وقالالعانت"،البراءالباغونالاحبةبين

هو:قال[1:همزؤ(]الهمزةلل>رئليبالويليذمهالذيهذامنأخبرني

فيمجاهدوقال.الجمعبينوالمغريالاخوانبينالمفرقبالنميمةالمشاء

بالنميمة.تمشيكانت:4[:]المسد*<الحطث>حمالة:قوله

افتخار،وفعلهابالمعصيةالتحدثوهووالمجاهرةالاجهارومنها:فصل

"كل=:لجحاللهرسولقال:قالهريرةابيحديثمنالصحيحينففيوفرحا،
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عملابالليلالرجليعملأنلمجاهرةمنوان،المجاهرونإلامعافىأمتي

باتوقدوكذا،كذاالبارحةعملتفلانيا:فيقولاللهسترهوقديصبحثتم

".عليهاللهستريكشفويصبحربهيستره

والحميةبالعصبيةلانتصاروهيلجاهليةبدعوىالتداعيومنها:فصل

مسعودابنعنالصحيحينففي،مذهبأوشيخأوقبيلةأوكنسبللعصبية

ودعاالجيوبوشقالخدودضربمنمنا"ليس:قاللمج!ماللهرسولأن

فيعذي!الئبيخطبةسمعمنحذثني:أبونضرةوقال"،الجاهليةبدعوى

واحد،أباكموانحدوربكمإنألاالئاس"أيها:فقالالتشريقأئامأوسط

علىلاحمرولا،عربيعلىلعجميولا،عجميعلىلعربيئفضللاألا

اللهرسولبلغ:قال؟أبلغت،بالتقوىإلاأحمرعلىلاسودولاأسود،

أحمد.الامامرواه.ع!ي!"

>واجمحواءألزبهعين(:تعالىقال،والجماعةالجمعةتركومنها:فصل

فامر،لايةا<معكمنهمطآكةفلتقخالقحلؤةلهمفأقمتفهخهـإذاكنت>:وقال

الاعذار،أشدمنوهيالخوفحالفيتركهافييرخصولمبالجماعة

وقدذلة"تزهقهتمإلعر!!خ!ثعةيشتطيعونفلاالسجو2إلىريدعونساقيعنيكشفيوم>:وقال

حي:المؤذنقولوهو:عباسابنقال!(.شلمونو!أالئبوفىإلىيدغؤنكانو

يرخصأنسألهالذيللأعمىع!حالئبيوقال،الفلاحعلىحيالصلاةعلى

".رخصةلابجدما:قال،نعم:قالالئداء؟"أتسمع:بيتهفييصليأنله

:فقالدعاهولىفلفالهرخصألهمسلمصحيحوفيبوداود،وأحمدرواه

بنعبداللهعنمسلمصحيحوفيفأجب"،:قال،نعم:قالالنداء،"أتسمع

الصلواتهؤلاءعلىفليحافطمسلماغدااللهيلقىأنسره"من:قالمسعود

سننلنبيهشرعاللهوان،الهدىسننمنفإلهنبهن،يانادىحيثالخمس

لتركتمبيتهفيالمتخلفهذايصليكمابيوتكمفيصليتمأنكمولو،الهدى

إلاعنهايتخلفومارأيتناولقد،لضللتمنبيكمسئةتركتمولو،نبيكمسنة

-يقامحتىلرجلينبينيهادىبهيؤتىالرجلكانولقد،النفاقمعلوممنافق
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"أثقل:قالع!ح!دالنبيعنهريرةأبيعنالصحيحينوفي".الصففي

فيهمامايعلمونولوالفجر،وصلاةالعشاءصلاةالمنافقينعلىالصلاة

فيصليرجلاآمرثئمفتقامبالصلاةامرأنهممتولقدحبوا،ولولاتوهما

يشهدونلاقومإلىحطبمنحزممعهمبرجالمعيأنطلقثئمبالئاس

مسندهفيأحمدرواهماذلكمنومنعهبالانار"،بيوتهمعليهمفأحزقالصلاة

العشاءقصتوالذريةالنساءمنالبيوتفيما"لولاع!ح!د:عنههريرةابيعن

"من:عنهوالمسندالسننوفي.بالئار"البيوتفيمايحرقونفتيانيمرتو

التيالصلاةتلكمنهتقبللمإلاعذراتباعهمنيمنعهلمثمالنداءسمع

الصلاةيعيدأنالجماعةفيوحدهالصفخلفصلىمنمروصلاها".

الجماعةفيفرحاكانلمنفكيف".الصفخلفلفرحصلاة"لا:وقال

يصليرجلاامرأنهمصت"لقدعنه:مسلمصحيحوفيمعا،والصف

هريرةبيوعن".بيوتهمالجمعةعنيتخلفونرجالعلىاحرقثئمبالئاس

اللهليختمنأوالجمعاتودعهمعنقوام"لينتهين:غ!هالنبيعنعمربنو

ا.هـ.مسلمرواه"الغافلينمنليكوننثم،قلوبهمعلى

يلي:ماليظهرالفصولهذهبتأملإذه:باللهمستعيناأقول

الكتابهذافياللهرحمهالقيمابنكلاممنفيهاجاءمبحاجزءاأنأولا:

والملابس"كالطبايخالمصنوعاتكانت"ولهذا:قولهمنوهو)063(ص

".اللهحلقبزغلهم"يضاهون:قولهإلى

-واللهاللهرحمهالقيمابنكلاممنكذلكهيلفصولباقيأنثانيا:

بل،الكتابهذامنليستولكئهافيها،سلوبهونفسهلظهوروذلك-أعلم

والنميمةالرحموصلةالتصويرعنفيهاتحدثلكونهوذلكآخر،كتابمن

إذاإلاالكتابهذامواضيعمنليستوهي،الجاهليةبدعوىوالتداعي

تردلمالفصولهذهولكونلذا؛الحسبةعنالقيمابنحديثضمنأدرجت

أعلم.دثهو.الهامشفيجعلتهالذافقطواحدةمخطوطةفيإلا
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الحاكمبهايحكمالتيالطزقفيفصل

،الصدقيعتمد:فالاثباتهوإلزام،:إثباتقسمان)1(الحكم

مبدللاوعدلاصذقارفيكلمثوتمت>،العدليعتمد:)2(والالزام

لهالقسمينمن)3(وكل115[،:لانعام!<]السمعائعليصوهولكلمته

:متعددةطرق

يمين.الىتفتقرلاالتيالمجردةاليد:أحدها

صور:فيوذلك

إليهانتقلشيءيدهوفي،مجنوناوطفلعلىوصياكانإذا:منها

علىلا،يمينغيرمنلهبهالحكمفيكافيااليدمجرد)4(كان،أبيهعن

ماومنه،اليمينصحةفلعدمالطفلأما.الوصيعلىولاالطفل

اليمين.عليهتتوجهولا،الحقيقةفيعليهالمدعىليسفلأنهالوصي

بالكفنفيقضى،بينةولا،لهأنهميتعلىكفنايدعيأن:ومنها

يمين.غيرمنعليههولمن

فلاالحسفيهايكذبهدعوىاليدصاحبعلىيدعيأن:ومنها

منعلىادعىإذاكما،دعواهتسمعولا(بل)،اليدصاحبلهيحلف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من"ب".ساقطة"الحكم"

من"ب".ساقطوالالزام"،الصدقيعتمد:"فالاثبات

".القسمينوكلا":و"و"و"هـ"د"و"و"!""وفي"ب

."بمجرد":"في"ب

و"هـ".من"!"ساقطة"بل"
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تشرعإنمااليمينلانوهذا"المدعيمنأكبروهو،ابنهأنهعبديدهفي

يحتمللمفاذامبطلا،كونهاحتمالمع،جانبهترجحمنجانبفي

هفائدةاليمينفيتكنلمذلك

فصل

.المجردالإنكار:الثانيالطريق

صور:وله

وللميتبشيءلهأوصىأنهأوميتعلىدينارجلادعىإذا:أحدها

حكمبينةللمدعيكانفان،فأنكر،وصاياهوتنفيذ،دينهبقضاءوصي

لهيكنلمالعلمنفيعلىالوصيتحليفرادو،بينةلهتكنلموان،بها

منامتنعإذابالنكولعليهيقضىأنالتحليفمقصودلانذلك)1(؛

يقضلمنكلولو،والوصيةبالدينإقرارهيقبللاوالوصي،اليمين

بنكوله.)2(وقضي،استحلفوارثاكانولو،تحليفهفيفائدةفلا،عليه

الشاهدعلىأو،الحكمفيظلمهأنهالقاضيعلىيدعيأن:ومنها

لم،شهادتهيسقطماعليهادعىأو)3(،الغلطأوالكذبتعمدأنه

)4(.التحليفعنمنصبهمالارتفاع،يحلفا

)1/328(.المذهبالديباج:انظر)1(

.""ويقضي:""بوفي)2(

"الخلط".ففيها:النسخباقيأقاو"د".في"ا"هكذا)3(

للسبكي)01/256(.الشافعيةطبقات:انظر)4(
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عليهودعواها)1(،النكاحالمرأةعلىالرجلدعوىومنها:

سيدهاأنالامةودعوى،الرجعةمنهما)3(كلودعوى)2(،الطلاق

والولاءالرقودعوىمنها،الىزوجهاأنالمرأةودعوىأولدها،

.القذفوحدوالقود

.والقذفوالقودوالايلاءالطلاقفييستحلفأنه:(أحمد)4وعن

.بالنكولفيه)8(يقضىلا)7(فيماإلا)6(يستحلفأنه:()وعنه

فيولا،النكاحفياليمينأرىلا)9(:القاسمابنروايةفيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

.(137)2/الهداية)7/893(،الزركشيشرح:انظر

الذخبرة)474(،للمالقيالأحكام)01/603(،البيهقيسانن:انظر

الحكامتنبيه431(،)1/السالكبلغة)233(،الشرعيةالقوانين05(،)11/

المعادزاد141(،)1/الموقعينإعلام)2/22(،الاحكامقواعد)241(،

63(،)22/الاستذكار،19()4/الفروق،283(/01)المباع،(282)5/

الحكاممسعفة)3/1545(،المعونة)7/3(،الام)5/178(،المدونة

)1/356(.منصوربنسعيدسنن)048(،الكافي571(،)2/

منهما".واحد"كلو"و":"في"

المحرر)2/226(.)12/904(،المغني:انظر

المحرر)2/226(.:انظر

من"ب".ساقط"يستحلفأنهوعنهوالقذفوالقودوالإيلاءالطلاق"في

من"د".ساقط"لا"

"عليه".:في"د"

العلماهلمنكاناحمدالاماموعنعبيدأبيعنحذثالقاسمبنحمد

.(011)5/بغدادتاريخ(،135)1/الحنابلةطبقاتانطر:.والفضل
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)1(أقتلهلمنكلإنلانهالحدود؛فيولا،الطلاق

.)2(إليهالمرأةأدفع

ولم،احدهولم،

،والنكاحالقودعدافيمايستحلفأنه:الخرقينقلهماوظاهر

اليمينعنامتنعوإذا،الكلفي)3(يستحلفأنهعلىيدلماوعنه

فيالقودفيإلا،الجميعفيبالنكولقضينا-يستحلفقلنا-حيث

.)4(خاصةالأموالفيإلابالنكوليقضىلا:وعنه.خاصةالنفس

وأيقر،حتىيحيسأويخلىفهلعليهيقضىلاناكلوكل

.الحدودفيولاالعباداتفييستحلفولا.()وجهينعلى؟يحلف

بالنكولفيهايقضلمالاشياءهذهفي)6(يستحلفلاقلنا:فاذا

عليهقضينافأبى)7(استحلفناهذاوإ،وتعليلهأحمدكلامظاهرعلى

.الاطرافقودفيحتى،فائدةلليمينلتكون؛موضعكلفيبالنكول

جرىوإنالنكوللان؛استحلفناهوانالنفس!)8(،بقوديقضىولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

".":"اقبله"جىفي

.(2/722)لمحررا:نطرا

من"جى".ساقطة"يستحلفانهعلىيدلماوعنهوالنكاحالقودعدا"فيما

من"د".ساقطةخاضة"لالاموفىإلابالنكوليقضىلا"وعنه

993(.)7/الزركشيشرح137(،)2/الهدايةانطر:

.375()9/المحلى،(41/423)المغني،(784)6/الفروع:انطر

من"ا".ساقطة"لا"

فإن".لهاستحلف"دهاذا:و"د"و"جا(وفي"ب"

قود"."فيفي"ب":
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بمجرده،الدمبهيراقفلاصريح)1(صحيحباقرارفليسالاقرارمجرى

.للوثالقسامةفيإلاالمدعييمينمعولا

فائدةكان،الاموالغيرفيبالنكوليقضىولايستحلف:قلناوإذا

الآخر:وفي.الوجهينأحدفيالحلفأبىإذاحبسهالاستحلاف

يعاقبما)2(عليهيثبتولم،بالنكولعليهيقضىلالأنه؛سبيلهيخلى

المدعييكونأنيحتملفانه،يفعلهحتىوالحبسبالضرب)3(عليه

دعواهبمجردعليهالمدعىيعاقبفكيفمبطلا،يكونوأنمحفا،

الخصومةانقطاعهذاعلى)4(اليمينفائدةوتكون؟يمينهوطلب

والمطالبة.

فصل

:صورتانالحدودفيالتحليفعدممناستثنيوقد

لمأنهحلفوه:القاذففقال،القذفحدفطلبقذفهإذا:إحداهما

في"الروضة")6(:قال(،)وجهينفيهالشافعيأصحابفذكر.يزن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

من"أ".ساقطة،صحيح

و"و".من"ب"ساقطةما"عليه"يثبت

عدا"ب".النسخجميعمنساقطة"عليه"

من"د".ساقطة"اليمين"

)8/316(،الطالبينروضة)1/242(،القاصلابنالقاضيادبانظر:

61(.)3/للسبكيالشافعيةطبقات

معالطالبروض)8/121(،المحتاجتحفة)8/316(،الطالبينروضة

-المحتاجمغني)7/011(،المحتاجنهاية)3/375(،المطالباسنى
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يحلف.أنهوالاصح

تحليفالقاذفوأرادميتا،المقذوفيكونأن:الثانيةوالصورة

)2(-الشافعيعنوحكي.ذلكفله،مورثهزنايعلملاأنه)1(الوارث

.-تعالىاللهرحمه-

فيبتحليفهالقولبل،يحلفلاأنهالجمهور)3(:قوللصحيحو

،زناهيطهرلمالذيالمستوربقذفيجبالحدفان،السقوطغاية

يسالهلاولهذاالامر،نفسفيزنىقديكونألاشرطهمنوليس

وفي.الجوابعليهيجبولا،سؤالهلهيجوزولا،ذلكعنالحاكم

وأ،ذلكارتكبقدكانإنالغموسواليمينللكذبتعريضهتحليفه

أوقضيحتهالجلد،عليهيوجببماواقرارهنفسهلفضيحةتعريضه

الممزقينللقاذفين)4(عرضهوانتهاكالاقرار،مجرىالجاريبالنكول

يقللمولذلك،ذلكمنبشيءتأتيلالشريعةو،المسلمينلاعراض

،يزنلمأنهالمقذوفبتحليفالائمةولاالتابعينولاالصحابةمنأحد

الحد.إقامةفيشرطاذلكيجعلواولم

)1(

)2(

)3(

)4(

الطالبينإعانة)4/66(،التجريد)4/427(،الوهابفتوحات)3/372(،

/4(.)151

من"أ".ساقطة"الوارث"

)8/316(،الطالبينروضة)1/242(القاصلابنالقاضيأدبانظر:

61(5)3/للسبكيالشافعيةطبقات

)6/214(،المدونة)12/904(،المغني)727(،المربعالروضنظر:

283(.)3/للزركشيالمنثور

"القادحين".:عدا"أ"النسخجميعفي
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منذكرناهلمامستلزموهو،البطلانغايةفيبالتحليففالقول

ففي،منهتابثمذلكمنشيئافعلقدكانإنسيماولاالمحاذير،

كانولهذا.عرضهإهدارأو،نفسهلهتيكةتعريضهالتحليفإلزامه

فاذنهابالزنابكارتهازالتإذاالبكرإن)1(:حنيفةأبيقولالصواب

نفسهابفضيحةألزمناهاقدلكنانطقهااشترطنالو)2(لانا؛الصمات

يكتفىفلأنلحيائهابالصماتالبكرمناكتفيإذابلعرضها،وهتك

زناهاعلىالاطلاعمنحياءهالان؛الاولىبطريقبالصماتهذهمن

،تعابولابهاتذملا)4(التي"نعم"كلمةمنحيائها)3(منبكثيرأعظم

بالصماتهذهمنالاكتفاءبل،الزناعلىأكرهتقدكانتإنسيماولا

وكمالها.الشريعةمحاسنمنفهذا؛البكرمنبهالاكتفاءمنأولى

.(")الكلامالثيبواذن،الصماتالبكر"إذنع!ير:النبيوقول

منتستحعيفلا،ثيبألهاوالناسأهلهاعلمقدالتيالثيب:بهالمراد

لفظفيتدخللموثبةأوب!صبعبكارتها)6(زالتلوولهذا،ذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

142(.)3/الكبرىالفتاوى201(،)2/الحقائقتبيين:انظر

لو"."لابلفي"ب":

من"ب".ساقطحيائها"منبكثيرعظمزناهاعلىالاطلاع"من

من"."إلىوفي"ا":

عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن)5136(رقم)9/89(البخاريرواه

قالوا:"،تستأذنحتىالبكرتنكجولاتستامرحتىالأيمتنكج"لا:بلفظ

ذكرهالذياللفطاجدولم."تسكت"ان:قالإذنها،وكيفاللهيارسول

والبكرنفسها،عنتعرب"الثيب:بلفظ)7/991(البيهقي51وروالمؤلف

صمتها".رضاها

"ثيوبتها".:و"!"وفي"ب!
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خرجفالذيثيبا)1(،كونهامع،إذنهاصفةبذلكتتغيرولم،الحديث

أعلم.والله،الاخرىيخرجنأولىالعموممنالصورةهذه

،الامكانوقتفيبالاحتلامالبلوغادعىإذا:فيه)2(يحلفلامما

صبيأنا:فقال)3(،البلوغعليهادعيلووكذلك،يمينبلاصدق

يحلف.لم(،)محتملوهوبعد)4(،

لم،زكاتهوطلبنصابا،لهأنرجلعلىالزكاةعاملادعىولو

لم،زكاتهيخرجلمأنهالعاملفادعىقرولو،ذلكنفيعلىيحلف

علىالناسيستحلفلا:أحمدالامامقال،ذلكنفي)6(علىيحلف

.)7(صدقاتهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

كالبكرأئهاالشيخوذكر)3/88(،الكبرىالفتاوى411(،)9/المغني:انظر

.(015)02/والانصافالكبيروالشرحوالمقنع.الاربعةالائمةعند

حلف"."لا:في"ب"

"أ".عداالعسخجميعمنساقطة"البلوغ"

".من"ساقطة"بعد"

"يحتلم".في"ب":

نفي"علىيحلفلمزكاتهيخرجلمأئهالعاملفادعىأقرولوذلك"نفى

و"و".و"د"من"ب"ساقطة

الفروع171(،و)4/97المغني)78(،التذكرة)3/332(،المستوعبانظر:

914(.)7/الانصاف(،)7/914الكبيرالشرح)2/546(،

103



:(فوائد)1ولليمين

)2(،الكاذبالحلفعاقبةسوءعليهالمدعىتخويفمنها:

بالحق.الاقرارعلىذلكفيحمله

.)3(تقدمماعلى،عنهابنكولهعليهالقضاء:ومنها

منكلوتخليص،الحالفيوالمطالبةالخصومةانقطاع:ومنها

الذمةتبرئولا،الحقتسقطلاولكنها،الآخرملازمةمنالخصمين

عليه،المدعىحلفبعدبينةالمدعيأقامفلوظاهرا،ولاباطنا

أقامثم،فنكلالمدعيعلىاليمينردتلووكذابها،وقضيسمعت

به.وحكمسمعت)4(،بينةالمدعي

شاهداقاماو،المدعيعلىردتإذابهاالحقإثباتومنها:

.واحدا

فان،الحقمنعليهلماالمنكرالكاذبعقوبةتعجيلومنها:

ماعوضالمظلومبذلكفيشتفي،بلاقعالديارتدعالغموساليمين

اعلم.والله،حقهبإضاعةظلمه

403(.)4/المطالباسنى)8/318(،الطالبينروضة:انظر)1(

.""الكاذبة:""في)2(

مفصلا.المؤثفسيذكرهوكما)3(

من"ا".ساقطة"المدعي")4(
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أله:مالكفمذهب،المدعيبكذبالحالقرائنتشهدأن:ومنها

منالاصطخري)2(اختياروهذا،(له)1يحلفولا،دعواهإلىيلتفتلا

يدعيأنمثلوذلك)4(،مثلهالمذهبعلىويخرج)3(،الشافعية

بابه،وكنس،دوابهلعلفوالقدرالهيئةذيأوالاميراستئجارالدنيء

ذلك.ونحو

نائبعندكنا:يقول-روحهاللهقدلس-()العلامةشيخناوسمعت

وسأل،وديعةقبليلهأنالحاضرينبعضفادعى،جانبهإلىناو،السلطنة

أتسوغ:حاضراوكانالمالكيةلقاضيفقلت،واحلافيمعهإجلاسي

ذلك؟مثل)6(فيمذهبكفما:فقلتلا،:فقال؟وتسمعالدعوىهذه

.خرجو،المدعيفأقيم.بمذهبكفاحكم:قلت،المدعيتعزير:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

خيرةلذا،(32851/)لمعونةا،(903)نينلقواا،(5/291)ونةلمدا:نظرا

)225(.الحكامتنبيه)11/45(،

سنةتوفيأبوسعيد،،الشافعيالاصطخرييزيدبنأحمدبنالحسنهو

طبقات)15/.25(،النبلاءأعلامسيرانظر:.تعالىاللههـرحمه328

)1/247(.كثيرلابنالشاقعيةطبقات34(،)1/للأسنويالشافعية

)01/55(،الاحكامعمدةبفوائدالاعلام)2/601(،الأحكامقواعد:انظر

الورديةالبهجة21(،)1/للسيوطيوالنظائرالاشباه234(،)ه/الباريفتج

.)5/236(

)2/237(.والحكمالعلومجامع:انظر

من"أ".ساقطة"العلامة"

من"ا".مثبتة"مثل"
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فصل

صاحبها.يمينمعباليديحكمان:الثالثالطريق

يحلف،فانه،إحلافهفسالفأنكر،،يدهفيعيناعليهادعىإذكما

اليمينشرعتولهذااليد)1(؛صاحبجانبلترجح،يدهفيوتترك

هذا)4(،المتداعيينأقوىجنبة)3(فيتشرع)2(اليمينفإن،جهتهفي

وعلم،إليهايلتفتلمكذبتهافان،الظاهرةالقرائناليدتكذبلمإذا

مبطلة.يدأنها

عمامة،رأسهوعلى،عمامةوبيدهيعدوإنسانارأىلوكماوذلك

،الرأسحاسريمشيأنشأنهليسممن،الرأسحاسرحلفهواخر

.اليد)6(تلكإلىيلتفتولا،للاخربيدهالتيالعمامةأننقطع(فانا)

أقوىمنهاالمستفادالعلمفان،القرائنبهذهقطعاالعملويجب

ألبتة،ظناتفيدلاههنااليدبلاليد،مجردمنالمستفادالظنمنبكثير

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

مناأ".سافطة"صاحب"

من"ب".سافطة"اليمين"فإن

"جانب".في"و":

السننتهذيب033(،)81/7(،المغني)34/الفتاوىمجموع:انظر

)2/234(،لحكموالعلومجامع101(،)1/الموقعينإعلام32(،)6/ه

)286(.الاربعينشرحفيالتعيين

"فإئه".في"د":

المعادزاد)1/132(،الموقعينإعلام)2/07(،اللهفانإغاثةانظر:

)6/481(.لفروع)3/147(،
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.به؟كالمقطوعاو)2(،بهمقطوعهو)1(ماعلىتقدمفكيف

ركوبه،والةولجامهبسرجهفرسايقودرجلارأيناإذاوكذلك

عادتهمنليسمنو،ماشأميرووراءه،العادةفيمراكبهمنوليست

مبطلة.يديدهبأننقطعفانا،المشي

منوليس،معه)3(العملةشوهدتإذابالسرقةالمتهموكذلك

منليسمما)4(ونحوهاوالجواهرالقماشمعهرئيإذاكماأهلها،

اليد.تلكإلىيلتفتلم:يدهوفيملكهنهفادعى،شأنه

أنهاتكادأوالقطعتوجبالتيالظاهرةالقرائنتدليدكلوكذلك

بها.يقضىولا،لهاحكملا،مبطلةيد

أقوىهومايعارضهالمإذابهانقضي(فانما)باليد،قضينافاذا

)6(،اليمينمعالواحدوبالشاهد،بالنكولترفعاليدكانتواذا،منها

بطريقبكثيرذلكمنأقوىهوبماترفعفلأن،المردودةوباليمين

الاولى.

بهاللهبعثالذيالعدلأحكاممنأنهفيهيرتابلاممافهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

هو"."ب":"منفي

هو"."او:وفي"د"من"أ"ساقطة"او"

.الصوابولعله"العمامة":وفي"هـ"

"ما".:و"هـ"و"د"و"ب"وفي"أ"

"فانا".:في"أ"

من"%".ساقطة"اليمين"مع
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.عبادهبينووضعه،كتبهبهنزلو)1(،رسله

ئلاثة:فالايدي

إليها.يلتفتفلا،ظالمةمبطلةأنهايعلميد

كمنعليها،الدعوىتسمعفلا،عادلةمحقةنهايعلميد:الثانية

وخرابعمارةمن)3(التصرفبانواع)2(فيهايتصرفداريدهفيتشاهد

عدممع،مطالبولامنازعغيرمنطويلةمدةوإعارةواجارةوتغيير)4(

بغيرعليهاواستولى،منهغصبهاأنهادعىمنفجاء،وشوكتهسطوته

منه،خلاصهاطلبويمكنهالطويلةالمدةهذهفييشاهدهوهو-حق

عليهالمدعىيدنو،المدعيكذبفيهيعلمممافهذا-ذلكيفعلولا

محقة.

.)6(الصوابوهو،(صحابه)ومالكالمدينةأهلمذهبهذا

)8(طويلةسنينمدةفيهامتصرفالدارحائزارجلارأيناإذا:قالوا)7(

ويضيفها،نفسهإلىينسبهاوهو،)9(والعمارةوالاجارة،والبناءبالهدم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."لهسورو":"د"و"!"و"ب"فيو

."اعنوا":"ا"في

."تفالتصرا":"هـ"و"د"في

عدا"أ".العسخجميعمنساقطة"وتغيير"

تبصرة،(1582)3/المعونة،(11/12)الذخيرة،(291)5/المدونة:انظر

)903(.الشرعيةالقوانين(،125)2/الحكام

)956(.المصريةالفتاوىمختصر)341(،الاختيارات:انظر

.3(0)9القوانين،(5821)3/المعونة،(291)5/المدونة:انظر

لطويلة"."السنينفي"أ":

"و".منساقطة:""والعمارة
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،المدةهذهطولفيهاأفعالهويشاهد،يراهحاضروإنسان،ملكهإلى

يمنعهمانعولا،حفافيهالهانيذكرولا،فيهايعارضهلاذلكمعوهو

المطالبةمنالمانعالضررمننحوهأو،سلطانخوفمن:مطالبتهمن

فيسركةولا،قرابةالدارفيالمتصرفوبينبينهوليس،بالحقوق

إضافةفيبينهموالصهرالقراباتبهتتسامحمما،ذلكشبهوماميراث

جاءثم،أجمعذلكعنعرياكانبل،نفسهإلىالشركةأموالأحدهم

ذلك)1(،علىبينةيقيمأنويريد،لنفسهيدعيهاالمدةهذهطولبعد

حائزها؛بيدالداروتبقى،)2(بينتهعنفضلا،أصلامسموعةغيرفدعواه

مسموعة.غيرمرفوضةفإنهاالعادةوتكذبهاالعرفينفيهادعوىكللان

الشريعةوجبتو[،991:الاعراف(1يائعرفوآمي>:تعالىاللهقال

)3(،وغيرهكالنقدالدعاوىفيالاختلافعندالعرفإلىالرجوع

لاالناسفإنالعاداتحلافذلكولتس،الموضعهذافيهذافكذلك

عذر.غيرمنالمجرىهذايجريماعلىيسكتون

وهبوابنالقاسمابنحدهافقدالمدةطولاعتبرناوإذا:قالوا

.()سنينبعشرصبغوعبدالحكم)4(وابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

".ذلك"في:و"هـ""وفي"ب،""بذلك:في"ا"

".يمينه":وفي"أث!

من"أ".ساقطة""وغيره

سنةتوفيبومحمد،المالكيالمصرياعينبنعبدالحكمبنعبداللههو

الديباج022(،)01/النبهلاءعلامسيرانظر:.تعالىاللهرحمههـ،214

95(.)1/الزكيةالنورشجرة941(،)1/المذهب

=الاحكاممنتخب)314(،القوانين)11/145(،والتحصيلالبيانانظر:
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بنوزيد)1(،المسيببنسعيدعنيذكربحديثلهماحتجوربما

")3(لهفهوسنينعشرشيئاحاز"من:قالع!يماللهرسولأن)2(:أسلم

.)4(يثبتلاوهذا

علىذلكوراى،حداذلكفييوقتفلم-اللهرحمه-مالكوأما

.()الامامفيهويجتهديرىماقدر

هيفهذه،مبطلةتكوننو،محقةتكونأنيحتمليد:)6(الثالثة

منها،أقوىهوماعدمعندبهاويحكمعليها،الدعوىتسمعالتي

يهدرولا،مبطلةبكونهاوالحسالعرفشهديدايعتبر)7(لافالشارع

باقربفيهايحكم:المحتملةواليد،محقةبكونهاالعرفشهديدا

أعلم.والله،فالاقوىالاقوىوهو،الصوابإلىالاشياء

علىيعينولامبطلا،يعينلافالشارع

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)212(.الحكامتنبيه)1/176(،

مرسلا.)493(رقم)286(المراسيلفيأبوداودعنهرواه

الحاكمتنبيهوانظر:مرسلا.)5/291(المدونةفيبسندهسحنونعنهرواه

.)212(

المدونةفيوسحنون)493(،رقم)286(المراسيلفيأبوداودرواه

)5/29(مرسلا.

نوازلفيلجلالذيمواهبا.هـ.له"اصل"لا:المالكيالكيكيقال

)55(.والجبالالسائبةالبلاد

.(176)1/الاحكاممنتخب(،291)5/المدونة

.""الثالث:ا""وفي

."يعين"لا:"و"وفي،يغير"":"و"با""في

803



)1(محق

قواهاهو

الصوابإلىالطرقباقربالمتشابهاتقىويحكم،

"."د":"حق)1(في
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فصل

درمعبهأو،وحده(بالنكول)1الحكم:والخامسالرابعالطريق

اليمين.

اللهرضي-عثمانإلىعمربن)3(عبداللهقدم:أحمد)2(الامامقال

عيبوبهبعتهماألكاحلف)4(:عثمانلهفقاللهعبدفي-عنهم

.(العبد)عليهفرد،يحلفأنعمرابنفابى،علمته

-،ثلاثا-عليكقضيتوالاتحلفلم)6(إن:الحاكملهفيقول

قالوبهأحمد)7(،اصحاباختياروهذا،عليهقضىيحلفلمفان

.صحابه)8(وأبوحنيفة

ردتنكلاذا:والنخعيسيرينوابنوشريحالاوزاعيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

بيانه.تقدم

93(.)2/صالحومسائل)276(،عبداللهمسائل:انظر

.و"و"هـ"و"و"د""!"منساقط"عبدالله"

عدا"ب"هالنسخجميعمنساقطة"عثمان"له

تخريجه.تقدم

"هـ".منساقطةالم"

)03/138(،الكبيرالشرح)14/223(،المغني)2/146(،الهداية:انظر

القاناعكشاف)711(،المربعالروض)2/234(،والحكمالعلومجامع

.)4/287(

المسائلرؤوس)6/023(،الصنائعبدائع)17/34(،المبسوطانظر:

الهداية)8/172(،القديرفتح)3/383(،العلماءاختلافمختصر)537(،

.)5/143(

031



)2(الشافعيمذهبوهذاله)1(،قضيحلففإنالمدعيعلىاليمين

(أبوالخطاب)واختارهأحمد)4(،الامامصوبهوقد)3(ومالك

فيالنكولبمجردالحكمصورةفي-تعالىاللهرحمهما-وشيخنا)6(

.سنذكرهكما،صورة

.)7(عنهاللهرضي-طالبابيبنعليقولوهذا

اللهرسول"أن:عمرابنعننافعحديثمنالدارقطنيروىوقد

.")8(الحقطالبعلىاليمينرد!ي!

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(9/377)لمحلىا،(41/322)لمغنيا:نظرا

روضة،3(61/61)ويلحاا،(757/)لاما،(006و834)لةلزساا:نظرا

أبيلابنالقاضيأدب،355()2/للماورديالقاضيأدب،322()8/الطالبين

.(122)الدم

التمهيد0(57)22/الاستذكار،)722(الموطأ،(174)5/المدونة:انظر

،(9451)3/لمعونةا،77(/11)الذخيرة،(4/39)الفروق،(222)23/

.225(/1)الحكامتبصرة،31(1)القوانين

يةالهد،(433)28/الانصاف،(477)6/الفروع،(41/233)المغني:انظر

/2(271).

والحكمالعلومجامع)991(،التسهيلوانظر:-146(،)2/127الهداية

.(433)28/الانصاف،)286(الاربعينشرحفيالتعيين،334()2/

.3()43لاختياراتا

.377()9/المحلى:وانظر،31(01/1)البيهقيرواه

وابن31(،0/10)لبيهقيو(،001)4/والحاكم2(،)4/13الذارقطنيرواه

"لا:بقولهالذهبيوتعقبهالحاكموصححه)2/938(،التحقيقفيالجوزي

ا.هـ.باطلا"الحديثيكونأنوأخشى-مسروقابن-يعنيمحمداأعرف

-مسروقبنمحمدفيه":حجرابنالحافظوقال(،001)4/المستدركتلخيص

113



كماالواحدالشاهدمعاليمينشرعالشارعبأنالقوللهذاواحتج

يأتيحتى)1(،وحدهبالشاهدالمدعيجانبفييكتففلم،سيأتي

.لشاهدهتقويةباليمين

فهو،المدعيشاهدمنأضعفعليهالمدعىونكول)2(قالوا:

وهو،إقرارولاببينةليسالنكولفان،الطالببيمينيقوىأنأولى

معهاحلففاذا،بالحكمالاستقلالعلىيقوفلم،ضعيفةحجة

منواليمينعليهالمدعىمنالنكولفاجتمع،جانبهقويالمدعي

واليمين.لشاهدأوالشاهدينمقامفقاما،المدعي

دوننكولهابمجرداللعانفيالمرأةعلىيحكملمولهذا:قالوا

إما:عليهاحكم،اليمينعنونكلت،الزوجحلففاذا،الزوجيمين

واما)4(،حنيفةبووأحمد)3(يقولكماتلاعنأوتقرحتىبالحبس

)2(

)3(

)4(

جماعة"فيه:الجوزيابنوقال384(،)4/الحبيرالتلخيصهـ.51"يعرفلا

السلامسبلفيالصنعانيوضعفه)2/938(،التحقيقا.هـ."مجاهيل

.(268)8/الارواءفيوالالباني،(4/136)

."اجا":"و"بأ""في

."ويكون":أ""في

الكافي،(2/99)لمحرر،(11/981)المغني،(2/65)يةالهدا:انظر

المبدع515(،)5/الفروع095(،)4/الخلافيةالمسائلرووس995(،)4/

جامع14(،)6/زادالمسير)4/936(،قائدلابنالمنتهىحاشية)8/98(،

.235()2/والحكمالعلوم

)3/238(،الصنائعبدائع)2/905(،العلماءاختلافمختصر:انظر

)4/391(الدقائقكنز282(،)4/القديرفتحمعالهداية04(،)7/المبسوط

)4/391(=)1/223(،الفقهاءتحفة)5/936(،البنايةلرائق،البحرمع

312



وهوعنهما-،الله-رضي)2(ومالك)1(الشافعييقولكمابالحد

بشهادتهاالعذابعنهادرإنما-وتعالى-سبحانهاللهلان)3(؛الراجح

المذكورالعذابهوبالتعانهاعنهاالمدروءوالعذاب.شهاداتأربع

عذابوهو2[النور:1لمؤمين(منوليمثهدعدابهماطايفه>:تعالىقولهفي

نافعلمالعهد،بلاممعرفا-وتعالى-سبحانهذكرهولهذاالحد)4(.

بايمانأولابدئولهذاأولاهذكرهالمعهود()العذابهوالعذاب

بايمانها،أيمانه)7(تعارضأنمن)6(المرأةومكنت،جانبهلقوةالزوج

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

للفتوىالمختار)1/223(،الفقهاءتحفة936(،)5/البناية.الزائقالبحرمع

591().

،(918)6/التهذيب266(،)9/المزنيمختصر4(،/17)هالام:انظر

المحتاجمغني121(،)7/المحتاجنهاية)09(،التنبيه)11/7(،الحاوي

.703()4/للكيا،القرآنحكام،327()3/البغويتفسير،038()3/

)2/99(،التفريع)402(،زيدأبيلابنالرسالة1(،12)3/المدونة:انظر

)3/356(،العربيلابنالقرآناحكام)4/603(،الذخيرة)247(،القوانين

)287(،الكافي(،014)7/المجتهدبداية962(،)1/لممهدات1و[لمقدمات

.(321)6/البياناضواء

الصابرينعدة)6/325(،السننتهذيب362(،)5/المعادزاد:انظر

،()276الاختيارات،93(0/20)الفتاوىمجموع،(1/002)الروح،27(1)

الفروع22(،ه)2/والحكمالعلومجامع)6/468(،الصحيحالجواب

."الحدود":أ")في/"

.و"و"هـ"و"د"و""ب"منساقط""هوالعذاب

و"و".و"هـ""د"منساقطة"من"

"تعارضه".:"و"عداالنسخجميعفي
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نكولوقواهاعملها،فعملتيعارضها،مالايمانهيكنلمنكلتفاذا

ونكولها.بأيمانهعليهافحكم،المرأة

حلفنكلتفانبأيمانها،يبدأأنالممكنمنفكان:قيلفان

تردفانها،اليمينعنفنكلحالا،عليهادعياذاكما،وحدبالزوج

هيوالمرأةكذلكاللعانشرعفهلاله،ويقضي،المدعيعلى

لاوهذاأولا،المدعيجانبفياليمينشرعتبلعليها؟المدعى

هالدعاوىفيلهنظير

فمكن،لهايحدأنقذفهموجبكانلهاقاذفاالزوجكانلما:قيل

أوتقربأنذلكبعدهيطولبتثم،بالتعانهنفسهعنالحديدفعأن

الحدعنهادرأتوالتعنتأنكرتوإن،حدتأقرتفان.تلاعن

بلعانه.نفسهعنالحديدرأأنلهكمابلعانها،

ولكن.البينةمقامقائمةوأيمانه،مدعلانه؛أولىبهالبداءةوكانت

بأيمانها.دفعهامنمكنتالقوةفي)1(الاربعةالشهوددونكانتلما

بمجردتحدفلم،الحدعليهافوجب،جانبهترجحتدفعهاأنأبتفاذا

وأكدت.الامرينبمجموعبلنكولها،بمجردولاالتعانه)2(،

بكونهاالقسامةفيالمدعينأيمانأكدتكما،أربعابكونهاأيمانهما)3(

الشهود.مقامالايمانولتقوم،خمسين

)1(

)2(

)3(

"الاربعة"."ا"عداالنسخجميعفي

".فوجب"التعانه:"د"في

اهنها".":و"و"و"هـ""د"وفي.""ايمانه:"ا"في

413



بالرد،ولا،بالنكوليقضىلاأنه)1(وهو،ثالثقولالمسألةوفي

معه.يحلفإنكارأوبإقراريجيبحتىعليهالمدعىيحبسولكن

لاصحابالوجهينأحدوهوأحمد)3(،)2(مذهبفيقولوهذا

وأيقرحتىأدعهلا:قالفانه،ليلىأبيابن(قول)وهذا،)4(الشافعي

.)6(يحلف

الامرين:أحدعليهأوجبقدعليهالمدعىبأنالقوللهذاواحتح

عوقبعليهالواجبأداءمنامتنعفاذاالانكار،وإماالاقرار،إما

.)7(يؤديهحتىونحوهبالحيس

سبيله.فهذا،أدائهمنفامتنع،حقعليهمنوكل:قالوا

لافضىونكولهتركلو:وقالوا،الموضعينبينفرقواوالاخرون

اليمينعننبهلفإذا.الحيسعلىبالصبرالناسحقوقضياعإلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

و"د"."ا"عداالنسخمنساقط"أنه"

"ب".منساقطة"مذهب"في

)6/478(.الفروع234(،)14/المغني:انظر

المحتاجمغني)12/94(،الطالبينروضة)14/234(،المغانيانظر:

.)4/947(

قول"وهذاالشافعيلاصحابالوجهيناحدوهوأحمدمذهب"فيقوله

"و".منساقط

وانظر:)9/377(.المحلىاحدهماههذاقولينليلىأبيلابنحزمابنذكر

.(41/234)المغاني،(429/)الفروق

.375()9/المحلى:انظر
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فقويالمدعيجانبوقوي،فيهالاصلية)1(البراءةجانبضعف

بدئباللوثللدمالمدعينجانبقويلماكأنهوهذا،باليمين

.بالعددوأكدت،بأيمانهم

:أقوالعلىبالنكولالحكمفياختلفواالناسأن:والمقصود

رضي)2(-عفانبنعثمانقولوهذا.الحكمطرقمنأنه:أحدها

)3(
شريح.بهولمحضى-،عنهالله

سعيدبنيحيىعن،هارونيزيدبنحدثناعبيد:أبوقال

لهعبداباع-عمربنعبدالله-أباهأن:عبداللهبنسالمعن،الانصاري

إلىعمرابنفيهخاصمالعبدصاحبإنثم،بالبراءةدرهمبثمانمائة

بهومابعتهلقدباللهاحلف:عمرلابنعثمانفقال)4(،عفانبنعثمان

ابنوقال(.العبد)عليهفرد،يحلفأنعمرابنفأبى،علمتهداءمن

"نكل:قال)7(،الحارثعن)6(،مغيرةعن،شريكعن،شيبةأبي

فقال،أخلفأنا:فقال،عليهفقضى،اليمينعنشريحعندرجل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".للبراءة"ضعففي"ا":

قريبا.المؤلفوسيذكره.تخريجهتقدم

قريبا.الاثرتخريجسيأتي

من"ا".ساقطة"عفان"بن

تخريجه.مد

توفيمامون.ثقة:معينابنقال.الضبيهشامأبومقسمبنمغيرة

اعلامسير)28/793(الكمالتهذيب:انظر-.تعالىاللهرحمه-هـ133سنة

01(.)6/النبلاء

العكلي.الحارثهو
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إحدىفيأحمدالامام-قولوهذا.قضاوك)2(")3(قضيقد:)1(شريح

.()حنيفةأبيوقول،)4(الروايتين

علىاليمينتردبلبالنكول،يقضىلاأنه:الثانيوالقول

عمر)6(،عنمرويوهذا.صرفهماوالا،لهقضىحلففان،المدعي

ثابتبنوزيد،كعببنوأبي)8(،الاسودبنوالمقداد)7(،وعلي

.-عنهماللهرضي-

عنداود،عن،علقمةبنمسلمةحديثمنوغيرهالبيهقيفروى

فلما،درهمالافسبعةعثمانمناستقرضالمقداد"أن:الشعبي

فقال.عمرإلىفخاصمه،درهمالافأربعةهيإنما:قال)9(،تقاضاه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)8(

)9(

من"جه.ساقطة"شريحفقالأحلفأنافقالعليهفقضىاليمين"عن:قوله

شيبةأبيابنمصنففيكماا.هـ."قضائيمضى"قداعلمواللهصوابه

.(2761/)يةالدبىا،(5/151)لرايةانصب،373(/)9المحلى،(4/334)

السابقةهالمراجع:وانظر)09217(،رقم)4/433(،شيبةابيابنمصنف

يةالهد)276(،عبداللهورواية)2/93(،صالحيةروأحمدمسائلانظر:

العلومجامع)03/138(،الكبيرالشرح)14/233(،المغني)2/146(،

286(.)4/القناعكشاف71(،)1المربعالروض234(،)2/والحكم

،()537المسائلرووس،023()6/الصنائعبدائع،34(/)17المبسوط:انظر

،(431)5/الهداية،(172)8/القديرفتح383(،)3/العلماءاختلافمختصر

.(417)الشهيدللحسامالقاضيأدبشرح،(11)2/للصدرالقاضيادبشرح

تخريجه.تقدم

311(.)01/البيهقيرواه

تخريجه.تقدم

من"ا".ساقطة"قال"
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:-عنهاللهرضيعمرفقال،الافسبعةأنهااحلفالمقداد:

ورواهعطاك")1(.ماخذعمر:فقال،يحلفأنفابى.أنصفك

.)4(سلمةعنمسلمبن)3(عفانعنأبوعبيد)2(

عنضميرة)6(،بنعبداللهبنحسينحديثمن()البيهقيورواه

)8()7(ء
مع"اليمين:قال-،عنهالله-رضيعليعن،جدهعن،بيه

قدكاناذا،عليهالمدعىعلىفاليمينبينةلهتكنلموإنالشاهد،

."المدعيحلفنكلفان،خالطه

بنسليمانحديثمنأيضا)9(البيهقيوذكر

)1(
)2(
)3(
)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

تخريجه.تقدم

)9/377(.المحلىفيحزمابنعبيدابيبإسنادذكره

"."عثمانفي"و":

مسلمة"صوابههندداودبنعنعلقمةبن"سلمةحجر:ابنالحافطقال

ائهالبيهقيإسنادفيالقيمابنذكروقد)248(،التهذيبتقريبهـ.ه

أبيبإسناد)9/377(المحلىفيحزمابنذكرهوكذ،علقمةبنمسلمة

".علقمةبن"مسلمةعبيد

31(.11/)0الكبرىالسنن

الحديث.متروكأحمدالامامقال،الحميريضميرةبنعبداللهبنحسينهو

المجروحين:انظر.موضوعةنسخةجدهعنأبيهعنروى:حبانابنوقال

.(1)15المنفعةتعجيل225(،)3/الكامل244(،)1/

:حزمابنقال)4/382(،الضعيفةالسلسلةوانظر:.ترجمةلهاجدلم

381(.)9/المحلى.""متروك

ورسولهاللهاختارصحبةله،ضميرةأبيبنضميرة:وقيل،الحميريبنضمرةهو

602(.)2/الاستيعاب)2/602(،الاصابة:انظر.-لمجي!النبيخيرهلما

مفصلا.تخريجهتقدموقد031(،)01/الكبرىالسننفي
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،الفراتبنإسصحاقعن)2(،مسروقبنمحمدحدثنا)1(،عبدالرحمن

علىاليمينرد:ع!يمالنبي"أن:عمرابنعن،نافععن،الليثعن

.")3(المستدرك"فيالحاكمرواه"الحقطالب

هو)4(؟منينظر-هذا-مسرو!بنومحمد:قلت

ابنعن،الفرجبنأصبغحدثنا:حبيببنعبدالملكوقال

نأ:أخبرهالتجيبيغيلانبنسالمأنشريجبنحيوةعن،وهب

البينة،فعليهأحد:عندطلبةلهكانت"من:قالع!يماللهرسول

وهذاوأخذ"الطالبحلفنكلفان،باليميناولىوالمطلوب

)5(ا
مرسل.

فيه،مابهالاستدلالوفيالقسامة)6(بحديثاليمينلردواحتج

التيهيالمردودةواليمينأولا،المدعينعلىاليمينعرضفانه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

سنةتوفي.الدمشقيأبوايوبالتميميعيسىبنعبدالرحمنبنسيمانهو

)11/136(.النبلاءأعلامسير)12/26(،الكمالتهذيب:انظرهـ.233

قريبا.حالهبيانسيأتي

مفصلا.تخريجهتقدموقد001(،)4/

وقال)3/921(،الوهمبيانا.هـ.حال"لهتعرف"لا:القطانابنقال

وقال)4/001(،المستدركتلخيصا.هـ.محمدا"أعرف"لا:الذهبي

384(.)4/الحبيرالتلخيصا.هـ."يعرف"لا:حجرابنالحافظ

)4/386(،الحبيرالتلخيصفيكما.الواضحةفيحبيببنعبدالملكرواه

المحلى."مرسل"هذا:حزمابنقالا.هـ."مرسل"هذا:وقال

/9(.)038

تخريجه.مص
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عنهاهعليهالمدعىنكولبعد،المدعيمنتهللب

لقوةالمدعيجانبمنجعلتأنها:الاستدلالوجه:يقاللكن

حقه.فيشرعتبالنكولجانبهتقوىفاذا،باللوثجانبه

بالضرب-أبىأم-شاءاليمينعلىيجبرأنه:الثالثالقول

5)2(يمينبردولا،بنكول)1(عليهيقضىولا،والحبس

لامواضعثلاثةفيإلااليمينتردولا:القولهذا.أصحابقال

لها:رابم

القسامة.:أحدها

الكفار.إلافيهايشهدلمإذاالسفرفيالوصية:والثاني

حزمابنقولوهذا،معهخلفواحداشاهداأقامإذا:لثالثو

.الظاهر)3(أهلمنوافقهومن

ولابالنكولالقضاءعلىإجماعولاسنةولاقرانيأتلم:قالوا

.المردودةباليمين

السئةونص)4(،الوصيةمسألةفياليمينبردالقراننصوجاء

)1(

)2(

)3(

)4(

من"و".ساقطة"عليه"

)6/478(.الفروع)14/234(،المغنيانظر:

لمحلى)9/373(.انظر:

فيمفصلاذلكبيانوسيأتي،المائدةسورةمن601(و)501الاياتفيكما

المصنف.كلام
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ماعلىفاقتصرنا)2(،واليمينوالشاهدالقسامة)1(،مسألةفيبردها

قولوليس،غيرهإلىذلكنعدولم،لمجي!رسولهوسنةاللهكتاببهجاء

.ومتروكقولهمنمأخوذسواهمنوكلجميطالمعصومسوىحجةأحد

فيالشاهدمعاليمينبابفي"الموطأ")3(فيمالكقولوأما

يحلفليسمالارجلعلىادعىرجلأأرأيت:الاقضيةكتاب

أبىوإن،عنهذلكبطلحلففان،عليه()الحقذلك)4(ماالمطلوب

وثبت،لحقحقهإن:الحقطالبحلف،اليمينعنونكليحلفأن

ولا،الناسمنحدعندفيهاختلافلامما)6(فهذا؟صاحبهعلىحقه

فإذا؟وجدهكتابأيفيأمهذا؟أخذشيءفبأي،البلدانمنبلدفي

اللهكتابفيذلكيكنلموإنالشاهد،معباليمينفليقربهذاأقر

لفظه.هذا"تعالى

العراقأهلقضاءعليهخفيكانإنحزم)7(:ابنأبومحمدقال

فييكنلموإناليمينبردأقز"إذا:قولهثم)8(،لعجبفإله،بالنكول

كتابفييكنلموإنالشاهد،معباليمينفليقر،اللهكتاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

تخريجه.تقدم

تخريجه.تقدم

56(.والاستذكار)722/22(،)2/

من"ب".ساقط"ذلك"ما

من"و".ساقط"الحق"

ما".":و"د"في"ا"

038(.)9/المحلى

"."لعجيب:و"و"و"د""في"ب
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مج!ي!اللهرسولعنثابتالشاهدمعاليمينلان؛آخرفعجب)1("الله

نهنغوماحروهألرسولءاننكمومآ>:تعالىاللهقال،اللهكتابفيفهو

.7[:(]الحشرفانمهواعنه

عجب.الامرينمنواحدفيليس:قلت

بالنكول،يحكملاألهخلافلا:يقللمفإلهالاجماعحكايتهأما

علىالامصارفقهاءفان،بالاتفاقلهحكم،اليمين0وردنكلإذابل

-0)2(

نكلإذا:يقولمنومنهم،بالنكوليقضى:يقولمنمنهم:فولين

)3(مالكأرادالذيفهذا،لهحكمحلففانالمدعيعلىاليمينردت

فيهيبقلمعليهالمدعىنكولمعاليمينردإذاأله-:الله-رحمه

شاذهاختلاففيهكانوإن،البلدانمنبلدفياختلاف

الله"كتابفيليسواليمينالشاهد"إن:قولهمنتعجبهماو

واليمينبالشاهدالحكممنالمانعينفإن،منهالمتعجبهوفتعجبه

وهو،خلافه)4(اللهكتابفيبل،تعالىاللهكتابفيهوليس:يقولون

تقضونكنتمإذا-:تعالىاللهرحمه-مالكفقال(،)الشاهديناعتبار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من"د"ساقط"اللهكتابفييكنلموإنالشاهدمعباليمين"فليقرقوله

و"هـ".

قولينوسيذكراقوالثلاثةاللهرحمهالقيمابنذكروقدقريبا،تفصيلهسبق

الفصل.آخراخرين

.(2/257الاستذكار):انظر

من"ب".ساقط"اللهكتابفي"بل

.[282:]البقرة<رجالكممنشهيدتنستمثهدوو>:تعالىقولهفي

223



الله،كتابفيوليس،النكولمعبالردكلهمالئاسويقضي،بالنكول

اللهكتابفييكنلموإنبهيقضىأنيجباليمينمعالشاهدفهكذا

أعلم.والله،عنهمحيدلا)1(إلزامفهذا.السنةعليهدئتكما،تعالى

،المطلوبنكلإذاالطالبعلىاليمينردماوحزم)2(:ابنقال

فرقالامرينفبينلمجير،رسولهسنةفيولا،تعالىاللهكتابفيكانفما

هوالارضالسماءبينكما

رسوله.وسنةاللهكتابإليهأرشدبل:فيقال

احتاجإذاالمدعيجانبفيالايمانشرعسبحانهفاذه:الكتابأفا

فيكما،بصدقهالقرائنوشهدت،البينةإقامةعليهوتعذر،ذلكإلى

هذاكانفاذا،يمينهمعبنكولهابالحدالمرأةعذابوشرع)3(،اللعان

استطعنا،مابدرئهاأمرناوقد،بالشبهاتتدرأالتيالحدودفيشرعه

درهمفيعليهالمدعىنكولمعالمدعيبيمينبهاالحكميشرعفلأن

.حرىوأولىذلكونحووثوب

المعانياعتباربابنفوسهمعلىسذواصحابهومحمدأبولكن

منعظيمحظبذلكففاتهم)4(،الحكمالشارعبهاعلقالتيوالحكم

لمالتي-والعللالاقيسةبابنفوسهمعلىفتحواائذينانكما،العلم

)1(

)2(

)3(

)4(

."ملزالإا":"ب"في

.(9/038)لمحفىا

النور.سعورةمن(طالايات)6

البداية)012(،الفقهأصولفيالنبذ)7/368(،حزملابنالاحكام:انظر

597(.)15/لنهايةو
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كثير،حقوفاتهمكثير،باطلفيدخلوا-بالقبولالشارعلهايشهد

وتفريط.طإفراجانبفي(1فالطائفتان)

جانبفياليمينجعللمجيهفالنبي:ذلكإلىالسئةإرشادوأفا

منومكنهبالشاهد،جانبهلقؤةواحدا)2(،شاهداأقامإذاالمدعي

فلأن،شاهدهمعبهالهوحكم،ورضاه)3(خصمهبذلبغيراليمين

خصمهبنكولجانبهقوةمعخصمهيبذلها)4(التيباليمينبهيحكم

الشريعةحكمفيخوضلهمنفيهيشكلامماوهذا،وأحرىأولى

جانبفيالقسامةفيالايمانشرعتولهذاومقاصدها،وعللها

استثناهاالتيالثلاثةالمواضعهيوهذه،باللوثجانبهلقؤة،المدعي

.()القياسمنكرو

جميعأفهامفوق-عنهمالله-رضيالصحابةأفهامكانتولما

كلعلممنأتموشرعهدينهوقواعد!ييهنبيهمبمقاصدوعلمهم،الامة

الثلاثةالمواضعهذهغيرإلىذلكعن)6(عدلوا:بعدهمجاءمن

فيوحدهوبالنكول)7(،موضعفيالنكولمعبالردوحكموا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."فالطائفتين":هـ"و""د"في

وتخريجها.الفاظهذكرتقدم

"صاحبه".:في"ب"

له"."بذلها:في"هـ"

)9/373(.المحلى:انظر

"عدوا".و"و":و"هـ"و"د"قي"ب"

من"هـ".ساقطة"موضعفيوحده"وبالنكول

=تقدموقدعنهما-،الله-رضيعمرابنعلىعثمانحكمفيكما
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والحكملفارقوبالجامعوعلمهمفهمهمكمالمنوهذا)1(،موضع

المتأخرين)3(عباراتلانفسهميرتضوا)2(ولم،والمناسبات

قلهموعلما،الامةأعمقكانوافهموتكلفاتهم،واصطلاحاتهم

الامرين.فيعكسهموالمتأخرون،تكلفا

بهوماالعبدبعتلقدبالله"احلف:عمرلابنقالعفانبنفعثمان

هذهفياليمينيردولم،بالنكولعليهفحكم،فأبى")4(،علمتهداء

بالعيب؛عالماكانأئهأنتاحلف:لهويقول،المدعيعلىالصورة

معرفته،عليهالمدعىويمكن،المدعييعلمهأنيمكنلامماهذالان

عمرابنفان،اليمينالمدعييكلفلمعليهالمدعىيحلفلمفاذا

إذايبرأإذماوهو،العيوبمنبالبراءةباعهقدكان-عنهمااللهرضي-

وهذا،"تعلمهعيببهومابعتهأنك"احلف:لهفقال،بالعيبيعلملم

اليمينعليهتتعذرقدفاله،المدعيدونعليهيحلفأن()يمكنمما

به.علمهمعكتمهئهو،بالعيبعالماكانأذه

سبعةأنها"احلفالمقداد:وقول-الخطاببنعمرأثرماو

نأ:فوجهه)6(-عثمانبنكوللهيحكمفلم،يحلفأنفأبى،"آلاف

تخريجه.

تخريجها.تقدموقد-،عنهمااللهرضي-عثمانمعالمقدادقصةفيكما)1(

."يرضوا":"و"في)2(

."بعبارات":و"و"هـ"و"د""في)3(

تخريجه.تقدم)4(

"."يمكنه:و"هـ"في"د")5(

تخريجه.تقدم)6(
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وإن،خذهوحلفدعواهوصحةنفسهبصدقعالماكانإنالمقرض

عننكلفاذا،صحتهيعلملا)1(بماالدعوىلهتحللمذلكيعلملم

عالفايكونلاقدخصمهإذ؛خصمهنكولبمجردلهيقضلماليمين

فاحلفدعواكبصحةعالماكنتإن:للمدعيقالفاذا،دعواهبصحة

.الانصافجدأنصفهفقد،وخذ

وهذا-،عنهمالله-رضيالصحابةبهقضىمماأحسنفلا

الله-قدسشيخنا)2(اختياروهو،الحقهوالمسألةفيالتفصيل

.)3(أعلموالله-روحه

نإ:نقولونحن:لمذهبهمحتخاحزم)4(،ابنمحمدأبوقال

أيضا)6(يوجب،عليه(وجب)موضعكلفياليمينعنالناكلنكول

تىمنكلعلى!يواللهرسولبهمرالذيالادبوهوحكفا،عليه

.باليد)7(تغييرهيوجبمنكرا

أنهيدعيبأن،بهآثمغير،نكولهفيمعذورايكونقد:لهفيقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"."د":"لمفي

.(343)تراختيالاا:نظرا

من"ا".ساقط"اعلم"والله

المحفى)9/383(.

و"ب".من"ا"ساقطة"وجب"

"موجب".و"و"في"د"

لمفان،فبلسانهيستطعلمفلابيدهفليغيرهمنكرامنكمرأى"من:ع!فهكقوله

038(.)2/)78(رقممسلمرواه"الايمانأضعفوذلكفبقلبهيستطع
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وفقعلىبالجوابالامنهيرضىولاوفاه،قدويكونقرضه

كماوقدر،قضاءموافقةمخافة،الحلفمنيتحرجوقد.الدعوى

يحلف.حتىيحبسأنيجوزفلا)1(،السلفمنجماعةعنروي

فان،باطلكلامباليد(")2(تغييرهيجبمنكرهذا"إن:وقولهم

جائزا،أومستحباأوواجبايكونقدبل،بمنكرليساليمينعنتورعه

معصية.يكونوقد

بهيقومأنأبىفإذا،عليهوجبقدحقالحلف"إن:وقولهم

)3(
فان،عليهوحفالهحفااليمينفيإن:فيقال."يؤديهحتىضرب

عليهواجبةوهي،باليمينالدعوىمنالتخلصمنمكنهالشارع

عليهوجبالذيالحقمنامتنعفقداليمينمنامتنعفاذا،للمدعي

وأيحيس:فقيل،باليمينخصمهمننفسهتخليصمنوامتنع،لغيره

كانهويصير،بنكولهعليهيقضى:وقيل.يحلفأويقرحتىيضرب

)4(ه-
فيالثلاثةلاقوالو.المدعيعلىاليمينترد:وقيل.بالمدعىممر

اختياروهو،تقدمكمابالتفصيلرابعوقول(.أحمد)مذهب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بعضهم.ذكرتقدم

)9/383(.المحلى

)9/383(.المحلى

.كلماتخمسقدربياضفي"د":

الهداية)276(،عبداللهورواية)2/93(،صالحروايةاحمدمسائلانظر:

العلومجامع)03/138(،الكبيرالشرح)14/233(،المغني)2/146(،

286(.)4/القناعكشاف)6/478(،الفروع234(،)2/والحكم
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شيخنا)1(.

ردتمتهماالمدعيكانإذاأنهوهو:خامس4قوالمسألةوفي

خصمه.بنكولله)2(قضيمتهمايكنلموان،عليه

إذافانه،الفقهمنحنماوله)3(،ليلىأبيابنعنيحكىالقولوهذا

ظن)4(قويخصمهنكلفاذا،صدقهالظنعلىغلبمتهمايكنلم

مجزدإلامعنايبقلممتهماكانإذاماو،اليمينإلىيحتجفلم،صدقه

.()الاستحسانمننوعوهذا،عليهاليمينبردفقويناه،النكول

فضل

كإقرارأم،كالبينةيمينهتكونفهل،المدعيعلىاليمينردتإذا

عليه؟المدعى

أئهاأصحابهعندأظهرهما-الله-رحمهللشافعيقولانفيه

كالاقرار)6(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(43)3تراختيالاا:نظرا

"عليه"."د":عدالنسخجميعفي

)22/58(.الاستذكار)9/377(،المحلىانطر:

من"ا".ساقطة"ظن"

شرح.شرعيلدليلنظائرهاعنالمسألةبحكمالعدولهو:الاستحسان

المستصفى402(،)2/السرخسيأصول:وانظر431(،)4/المنيرالكوكب

)186(،الفقهأصولفيالبلبل)131(،العربيلابنالمحصول274(،)1/

الشافعية.عداالجمهوريقولوبه

=الديباج)8/347(،المحتاجنهاية)8/323(،الطالبينروضةانظر:
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حلفمابعدوالابراءبالاداءبينةعليهالمدعىأقاملوهذافعلى

وإن)1(،عليهالمدعىبينةسمعتكالبينةيمينه:قيلفإن،المدعي

بالاقرار.للبينةمكذبا)2(لكونه،تسمعلمكالاقرارهي:قيل

)3(،وجهانفيهكالبذل؟أوكالاقراريكونفهلبالنكولقضيواذا

يقضىفهل،فنكلتواستحلفناهاامرأةنكاجادعىإذاماعليهماينبني

بكونهالهحكمإقرارالنكول:قلنافان؟زوجتهوتجعلبالنكولعليها

)4(
.بالبذلتباحلاالزوجيةلأن؛بذلكيحكملم،بذل:قلناوإن،زوجته

عنفنكل،يستحلف:وقلنا،النسبمجهولرقادعىلووكذلك

اليمين.

؟للقذفيحدفهل،فنكلواستحلفناهقذفهادعىلووكذلك

)5(
ذلك.علىينبني

واقرارعندهبذلفالنكول،حنيفةأبيمذهبفيالخلافوكذلك

)6(.صاحبيهعند

)2(

)3(

)4(

)6(

)1/188(.الرضاعمادشرح351(،)2/المذهب

و"و".و"هـ""د"منساقطة"بينة"

"مكذبة".في"ب":

434(.)28/والانصاف،السابقةالمراجع:انظر

و"هـ".و"د"من"ب"ساقطة"زوجتهبكونهالهحكمإقرارالنكولقلنا"فإن

"مبني".في"أ"

القديرفتح)8/183(،الهدايةشرحالعناية)4/227(،الصنائعبدائع:انظر

/8(.)184
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والايلاءوالفيئة)1(والرجعةالنكاحفييستحلففلا:أصحابهقال

ابيعندالنكوللانوالحدود؛والولاءوالنسبوالاستيلادوالرق

لاله؛يستحلفوعندهماالاشياء،هذهفييجريلاوهوبذلحنيفة

.بها)2(مقبولوهو،الاقرارمجرىيجري

الكاذبةاليمينمن)3(كالممتنعالناكلبانكالاقرارجعلهمنواحتج

)4(تخلصهإمكانمعنكللمالاله؛بالمدعىمعترفافيصيرظاهرا،

(على)دليلوذلككاذبا،لكانحلفلوألهعلىذلكدل،باليمين

الحدودفيعملهيعمللمالصريحالاقراردونكانلماألهإلا،اعترافه

.والقود)6(

كاذئايكونمنه)7(إقرارااعتبرناهلوبالا،كالبذلجعلهمنواحتح

باطل،وهذا،الانكاربعدبالنكولفيفسق،حراموالكذب،إنكارهفي

كاذئا.ويجعله،عدالتهفييقدحعماله)8(صيانةواباحةبذلافجعلناه

الاقرارمقاملا،والبينةالشاهدمقاميقومالنكولأن:والصحيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

عدا"أ".النسخجميعمنساقطة"الفيئة"

من"د".ساقطة"بها"

)2/8(.النيرةالجوهرة1(،)16/17المبسوط:انظر

ممتععن".الناكل"انو"و":و"هـ"في"د"

"تحليفه".في"ب":

عدا"أ".النسخجميعمنساقطة"على"

"والقيود".:عدا"هـ"النسخجميعفي

.كلماتأربعقدربياضو"هـ"في"د"

و"د".من"ب"ساقطة"له"
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به،المدعىيستحقلاوأله،بالانكارصرحقدالناكللان؛البذلولا

معمقر،إله:يقالفكيف،اليمينعنمتورع،ذلكعلىمصروهو

.؟)1(لنفسهمكذباويجعل،الانكارعلىإصراره

فالهوالاداء،بالإبراءنكولهبينةمنهتسمعلممقراكانلووأيضا

علىالمرء)2(وشهادةإخبارالاقرارفانوأيضا،لنفسهمكذبايكون

إباحةوالبذل،بسكوتهنفسهعلىشاهدامقرايجعلفكيف،نفسه

المدعىيكونوقد،قلبهعلىيخطرولم،ذلكيقصدلموهو،وتبرع

خروجاعتبرواباحةبذلاالنكولكانفلو،الموتمرضمريضاعليه

.)3(الثلثمنالمدعى

والبينة،الشاهدمجرىجارهووإلما،إباحةولاإقرارلاأنهفتبين

الصادقةاليمينمنتمكنهمع-ونكوله،الحقيبينلمااسم"البينة"فان

ظاهردليل-خصمهمنبها)4(ويتخلصعليهالمدعىمنبهايبرأالتي

القرائن.شاهدمقامفقام،حقألهاوبيانخصمهدعوىصحةعلى

حقفيوالبذلالإقرارمجرىالسكوتأجرىع!يمفالنبي:قيلفان

.(؟)استؤذنتإذاالبكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(2/534)8لانصافا،(6/784)لفروعا:نظرا

من"ب".ساقطة"المرء"

اوليمطالب525(،)3/الإراداتمنتهىشرح435(،)28/الإنصاف:انظر

052(.)6/النهى

عدا"ا".النسخجميعمنساقطة"بها"

تخريجه.تقدم
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استؤذنتبماالرضاعلىدليلهووالمانكولا،ذلكليس)1(:قيل

طلبها،علىالدالبكلامهاالعارويلحقهاالكلاممنتستحيلالها؛فيه

يستحيلاعليهالمدعىوهاهنا،للضرورةرضاهامنزلةسكوتهافنزل

وتعالى-سبحانه-والله،البكريشبهفلافيه)2(عليهعارولاالكلاممن

أعلم.

فصل

تردلاأمعليهالمدعىنكولبمجرد)3(تردفهل،اليمينبردقلناإذا

إذنيشترطلاالهأحمدالإمامكلامظاهرذلك؟فيياذنحتى

برغبتهولاله،المدعيإلىانتقلتاليمينعنرغبلمالأله؛الناكل)4(

فجرىالمدعيبيمينراضياصار-الحلفمنتمكنهمع-عنهاونكوله

المقرهأو)6(الباذلمنزلةنزل(بنكوله)ألهكما،إذنهمجرىذلك

منلالها؛الناكلفيهاأذنإذاإلااليمينتردلا:أبوالخطابوقال

إلاالمدعيإلىعنهتنتقلولا،المدعيمنبهاأحقوهوجهته)7

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

من"ب".ساقطة"ليس"

من"د".ساقطة"عليه"

عدا"ا".النسخجميعمنساقطة"بمجرد"

،(461)2/الهداية،(434)28/الانصاف

)4/286(.القناعكشاف)6/478(،

ندهله"."انفي"ب":

"الناكل".:في"ب"

434(.)28/والانصاف)2/146(،الهداية
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فصل

يمين.بلاالواحدبالشاهدالحكم:السادسالطريق

صور:فيوذلك

مذهبظاهرفيواحدشاهدرمضانهلالبرويةشهدإذا:منها

تراءى":قال-عنهمااللهرضي-عمرابنلحديثأحمد)1(،الامام

الناسمرو،فصامرأيتهأني!ي!اللهرسولفاخبرت،الهلالالناس

.أبوداود)2(رواه"بالصيام

فيهذلك؟فيالواحدةالمرأة)3(بشهادةيكتفىهلهذافعلى

بابمن(هو)هلالواحدبقولثبوتهأنعلىمبنيان)4(وجهان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بناعدقوا،(41)3/لفروعا،(1/822)لمحررا،(4/614)لمغنيا:انظر

القناعكشاف)1/472(،الاراداتمنتهىشرح)3/163(،رجب

.()2/173النهىاوليمطالب403(،)2/

لدارقطنيو)1916(،رقم)2/9(والدارمي)2342(،رقمداودابورواه

)3447(،رقم231()8/حبانوابن)4/357(،والبيهقي)2/156(،

الدارقطني:وقال"،مسلمشرطعلى"صحيح:وقال)1/423(والحاكم

حزمابنوصححها.هـ،ثقة"وهووهبابنعنمحمدبنمروانبه"تفرد

لاننظر"وفيه:الدارقطنيكلامذكرهبعدالحافطوقال)6/236(،المحلى

به".وهبابنعنسعيدبنهارونطريقمنالمستدركفياخرجهالحاكم

384(.)9/المهرةإتحاف:وانظر255(،)6/الطرافهـالانكت.ا

".شهادة"تكفي:"ا"عدالنسخجميعفي

قواعد5(،)1/الفوائدبدائع)2/38(،المعادزاد941(،)4/المغني:انظر

.(173)2/النهىاوليمطالب،03(4)2/القناعكشاف،(163)3/رجبابن

من"د".ساقطة"هو"
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؟الشهاداتبابمنأو،الاخبار

الثبيإلىأعرابي"جاء:قالعباسابنعنأيضاأبوداودوروى

:قالاللهبمإلالاإلهأن"أتلشهد:فقال،الهلالرأيتإني:فقاللمجي!

اذن،بلاليا:قال،نعم:قال؟اللهرسولمحمداانآلشهد:قال،نعم

.غدا")1(فليصومواالناسفي

.)2(اثنينبشهادةإلايجبلا:أخرىروايةوعنه

عبدالرحمنعنوغيرهماحمدوالنسائيرواهماالقولهذاوحجة

"صوموا:قالالهلمجيماللهرسولأصحابعنالخطاببنزيدابن

ثلاثين،فأتمواعليكمغمفانوانسكوا)3(،،لروصيطفطرواو،لرويته

.فطروا")4(وفصومواعدلذواشاهدانشهدفان

وهو:تفصيلفيه()والمفهوم،المنطوقطريقمنفيهحجةلاوهذا

وان،النصبهذاشاهدانفيشترط،شوالهلالفيهالمشهودكانإنأله

يتوهممايقوىولا،الاخرينبالنصينواحدكفىرمضانهلالكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

تخريجه.مد

)1/228(.المحرر4(،)4/17لمغنيانطر:

مسكوا"."و:"و"وو"د""في"ب

الكبرىوفي)2116(،رقم)4/132(والنسائي321(،)4/احمدرواه

مسندهفيوالحارث)2/167(،والدارقطني)2426(،رقم)2/96(

)2/97(،التحقيقفيالجوزيوابن"،الباحث"بغية)416(رقم)1/804(

)909(.رقم(16)4/الإرواء-.تعالىاللهرحمه-الالبانيوصححه

".المفهومطريق"ومن:تعالىاللهرحمهقاسمابنطبعةفي
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تشهدالشرعوأصول.الخبرينهذينمعارضةعلىالمفهومعموممن

الصلاةوقتدخولعنكالاخبار)2(الواحد)1(،بقولللاكتفاء

بينهما.فرقولا،بالاذان

إلاتقبللمجماعةفيالرائيكانإنعبدالعزيز)3(:أبوبكروقال

شهدفاذا،بالرؤيةالناسبينمنالواحدانفراديبعدلاله؛اثنينشهادة

قبل)4(،فقدمسفرفيكانوانصدقهما،الظنعلىغلب:اخرمعه

،وحده(هو)السفرفييكونقدولاله؛الحديثلظاهر،وحدهقوله

.هو)6(فيراه،رؤيتهعنرفقتهأويتشاغل

نحوأوغبارأوأوغيمعلةالسماءفيكانإنأبوحنيفة)7(:وقال

والعبدوالحر،العدلالواحدشهادةقبل)8(الرويةيمنعمما،ذلك

القذففيالمحدودشهادةفيهوتقبلسواء،ذلكفيوالانثىوالذكر

.الشهادةلفطفيه)9(يشترطولا،تابإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

من"هـ".ساقطة"الواحد"

من"ب".ساقطة"كالاخبار"

.الخلالبغلامالمعروفبكرأبوالبغدادياحمدبنجعفربنعبدالعزيزهو

)16/143(النبلاءعلامسيرانظر:-.تعالىالله-رحمههـ363سنةتوفي

023(.)14/المنتظم)3/213(،الحنابلةطبقات

و"وإ.و"هـ!و"د"من"ب"ساقطة"فقدم"

من"ب".ساقطة"هو"

)3/14(.الفروع)4/417(،المغنيانظر:

)3/913(.المبسوط028(،و)2/263الحسنبنلمحمدالاصل:انظر

"قبلت".وفي"ب":

و"و".و"هـ"و"د"من"ب"ساقطةو"فيه"من"ب"،ساقطةفيه""يشترط
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يقعجمع)1(شهادةإلاتقبللمعلةالسماءفيتكنلموان:قال

لانتقدير؛غيرمنالامامرأيإلىمفوضوهو،بخبرهمالعلم

علىوالدواعي،صحيحةوالابصار،مرتفعةوالموانع،متحدةالمطالع

القليل.النفربالرويةيختصأنيجوزفلا،متوفرةالرويةطلب

.)3(الاثنينشهادة)2(تكفيأله:أخرىروايةحنيفةأبيوعن

كانإذاوكذا،قبلبهوشهدالمصرخارجمنرجلجاءولو:قالوا

باختلافتختلفالرويةلان)4(؛ونحوهاكالمنارةالبلدفيمرتفععلى

وهبوطه.المكانارتفاعوباختلاف،وكدرهالجوصفاء

ابن(حديثا)عليهدلكمامطلقا،الواحدشهادةقبولوالصحيج

.-عنهمااللهرضي)7(-عباسوابنعمر)6(

فالها،الرائيعنخارجةبأسبابتختلفكماالرويةأنريبولا

الناسشاهدوقد،وكلالهالبصركحدة،الرائينمنبأسبابتختلف

لاوأكثرهم،منهمالاحادفيراه،الهلاليتراءون)8(العظيمالجمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

تقبل"لم:و"و"و"هـ"وفي"د"جمع"،منإلاالشهادةتقبل"لم:وفي"ب"

جمع".بشهادةإلا

فيه"."يكفيفي"أ":

014(.)3/المبسوط:انظر

"إذ"..في"ب"

"حديث".:و"و"و"هـث!و"ب"وفي"ا":

الفصل.أولتخريجهتقدم

الفصل.اولتخريجهتقدم

"جدا".في"أ":
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كانوقد،الئاسبينمنبالرويةالواحدانفراديبعد)1(ولا،يرونه

عباسابنفراه،الحجةذيهلالفتراءوا،الحجطريقفيالصحابة

سأراه:فقال،المؤمنينميرياتراهألا)2("يقولفجعل،عمريرهولم

")3(.فراشيعلىمستلقناو

فصل

كالموضحة،والطبالخبرةأهلبمعرفتهيختصماومنها:

شهادةذلكفيفتقبل،البيطارإلايعرفهلاائذيالحيوانوداء،وشبهها

.أحمد)4(عليهنص،غيرهيوجدلمإذاواحدوبيطارواحدطبيب

بدونهما،فيهيكتفىلا:(أصحابنا)فقال،اثنينشهادةأمكنوان

قوليقبلكماالواحد،قبولويتخرج،كلامهمفهوممنأخذا

.وحدهوالقائف)6(القاسم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

في".يعد"فلا:و"و""وفي"ب

."أما":وفي"أ"

رقم)2873(.مسلمرواه

المحرر)4/9131(،البنالابنالمقعع)14/273(،المغنيانظر:

معونة)7/693(،الزركشيشرح)2/993(،الصغرىالرعاية324(،)2/

الاراداتمنتهىشرح)3/705(،المنتهىغاية)9/424(،النهىولي

لمخدراتكشف)286(،لطالبدليل)565(،الراغبهداية)3/106(،

)605(.الارشاد694(،)2/السبيلمنار262(،)2/

السابقة.المراجعانظر

الفقهاءأنيس.انصباءهمويعينالشركاءبينالماليفرقالذيهو:القاسم

272(.و)152
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فصل

والعيوبوالرضاعالولادةمنغالباالرجالعليهيطلعلاما:ومنها

معواحدةامرأةشهادةفيهفتقبل،والعدةوالحيض،الثيابتحت

.)1(العدالة

،امرأة"تزوجت:قالعامر)2(بنعقبةحديث:فيهوالاصل

عنلمجمالنبيفسالترضعتكما،فقد:فقالتسوداء،أمةفجاءت

عنك")3(.دعها:فقالذلك؟

شهادةوقبولالعبد،شهادةقبول:الاحكاممنالحديثهذاوفي

كالقاسم،نفسهفعل)4(علىالرجلشهادةوقبولوحدها،المرأة

.)7(عزلهبعد)6(حكمهعلىوالحاكم،(والخارص)

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

314(،)7/الزركشيشرح)2/327(،المحرر134(،)14/لمغني:انظر

المسائلرؤوس)207(،العدة)202(،التسهيل)6/395(،الفروع

النهىأوليمعونة)3/15(،رجبابنقواعد699(،و)6/499الخلافية

الانصاف026(،)01/المبدع)6/365(،المقنعشرحالممتع)9/425(،

)3/206(،الاراداتمنتهىشرح)03/31(،الكبيرالشرح)03/31(،

)724(.المربعالروض

.إلى"الحارث"ومصححه،"عامر":في"و"

تخريجه.تقدم

من"ب".ساقطة"فعل"

)597(،المحيطالقاموسالتمر.منعليهاماقذرأيحزر:النخلةخرص

)212(.الفقهاءأنيس)273(،الطلبةطلبة

من"ب".ساقطة"حكمه"على

)2/926(.لفوائدوالنكت022(،)5/السننمعالم:انظر
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اللهلان؛امراتيقشهادةإلافيهتقبللا:أخرىروايةحمدوعن

فينصابأقلوهوواحد،شاهدمقامالشهادةفيأقامهماسبحانه

.)1(الشهادة

لالهن؛نسوةاربعمنأقل)4(يقبللا:)3(ومالك)2(الشافعيوقال

()رجلينيكونالمفإن،رجلينباستشهادأمرتعالىوالله،كرجلين

الواحد.الشاهدمقامالمرأتينأنفعلم،وامراتانفرجل

شهادةاجاز-عنهاللهرضيعليا-أنأحمد:)6(الإماماحتجوقد

.)7(الاستهلالفيالقابلة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

سابقا.المذكورةالمراجع:انظر

معرفة)8/227(،الطالبينروضة21(،)17/الحاوي)7/88(،الام:انظر

المسائل)287(،للمروزيالعلماءاختلاف)14/026(،والاثارالسنن

)6/313(،التهذيب)8/278(،العلماءحلية)502(،كثيرلابنالفقهية

164(.)2/العقودجواهر(،018)1/المهذب

بامرأتين.ا!تفاءفمذهبهنظر،فيهااللهرحمهمالكللامامالقولهذانسبة

الكافي،248(/01)الذخيرة،238()2/التفريع،(158)5/المدونة:انظر

والتحصيلالبيان154(،)1/الاحكاممنتخب022(،)5/المنتقى)946(،

مالكللامامالصحيحالمذهبعلىالقيمابننصنانسبقوقد)01/125(،

ياتي.فيماكذلكوسيذكره

."الا":د"و""ب"وفي

من"أ".ساقطة"رجلين"

"للامام".في"أ":

تخريجه.تقدم

933



بنإسحاقوقال)1(،إليهصرناعليعنثبتلو:الشافعيقال

.به)2(لقلناشهادتهاصحتلو:راهويه

جريجابنفانعطاء)3(،قبلأحدعنالاربعةاشتراطيعرفولا

.)4(البيهقيذكره("نسوةأربعإلاالاستهلالفييجوزلا":عنهروى

حديثمنالدارقطنيرواه،حذيفةحديثمنمرفوعارويوقد

عنوائلأبيعنالاعمشعن()الواسطيالملكعبدمحمدبن

)7(:الدارقطنيقال(")6(.القابلةشهادةأجازع!يمالنبي"أن:حذيفة

رجلبينهما،الاعمشمنيسمعهلمالواسطيعبدالملكبنمحمد

.)9(المدائنيعبدالرحمنأبو)8(وهومجهول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تاريخ261(،)14/السننمعرفة255(،1/)0البيهقيسنن035(،)6/الأم

)51/287(.عساكرابن

262(.)14/السننمعرفة255(،)01/البيهقيسنن:انظر

."الشافعي":د""في

المدونةفيوسحنون)7/88(،الامفيوالشافعي)01/254(،السننفي

.(483)7/وعبدالرزاق،(158)5/

.الثقاتفيحبانابنذكرهابوإسماعيلالكبيرالواسطيعبدالملكبنمحمد

وقال.يخطئمدلساكانفائهروايتهفيالسماعبينإذابحديثهيعتبر:وقال

الكمالتهذيب)9/94(،الثقاتانظر:.مقبولحجر:ابنالحافط

)494(.التهذيبتقريب26(،)26/

تخريجه.تقدم

154(.)01/السنن.البيهقيقالوكذا232(،)4/السنن

"ابن".في"هـ":

عنه.الكلامتقدم
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عمرابنحديثمنأصحابناروىوقد)1(:الجوزيابنقال

شهادةالرضاعفييجزئ":قالع!يواللهرسولأن-:عنهمااللهرضي-

.2()"امرأة

بنخزيمةشهادةلمجيمالنبيجازوقد،إسنادهيعرفلاوهذا:قلت

قبولعلىأبوداودبهاحتحوقد)3(،بشهادتينوجعلها،وحدهئابت

.سنذكرهكما،)4(صدقهالحاكمعلمإذا،وحدهالرجلشهادة

حدثنا،موسىبنإبراهيمحدثنا(:)صحيحهفيالبخاريقال

)6(عبيداللهبنعبداللهأخبرني:قالأخبرهمجريجابنأنيوسفبنهشام

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)2/093(.التحقيق

عمر،ابنعنبسندهنجراناهلمنشيخعن)7/484(عبدالرزاق51رو

3ور)1194(ورقم)5875(رقمشاكر(طبعة)8/913-أحمدورواه

بمثلهتقوملا،ضعيفإسناد"هذا:وقال)7/764(،والبيهقي)1294(،

عليهاختلفوقد،ضعيفالبيلمانيوابنبالكذبيرمىعثيمبنمحمدحجة

والله،وامراتانرجل:وقيل،وامراةرجل:وقيلهكذا،:فقيلبمتنه

هو"نجرانمنشيخ"عنبقولهعبدالرزاقابهمهوالذي"ا.هـ.اعلم

)941(،المنفعةتعجيلفيحجرابنالحافظافادهكماعثيممحمدبن

)3/547(5التنقيحفيعبدالهاديابنالحديثوضعف

تخريجه.تقدم

المعبود".عون"مع)01/25(داودابيسنن

رقم028()4/وصدقتههبتهفييرجعانلاحدلايحلبابالهبةكتابفي

.)2624(

"عبدالله".:و"ب"في"ا"
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بيتينادعواجدعانابنمولى)2(صهيببني)1("ان:مليكةأبيابن

يشهدمن:مروانفقالصهيبا،ذلكأعطىع!واللهرسولأنوحجرة

ع!يماللهرسوللاعطىفشهدفدعاهعمر،ابن:قالواذلك؟علىلكما

به،مختصغيروهذا."بشهادتهنمروفقضى،وحجرةبيتينصهيبا

بئنهوالما،لمجييهاللهرسولبالهمؤمنكلبهيشهدخزيمةبهشهدفائذي

جملةفيع!يمأخبارهمنالفردهذالدخول؛الصحابةدونخزيمة

يجبكما،بهأخبركمابالهوالشهادة،فيهتصديقهيجالهو،أخباره

.)3(أخبارهسائرفيتصديقه

كما،يمينغيرمنالواحدالشاهدشهادةلمجييهاللهرسولأجازوقد

اللهرسولقال:قال،قتادةابيحديثمن()الصحيحينفيجاء)4(

فقلت:،فقمت،سلبهفلهبينةعليهلهقتيلاقتلمن")6(:حنينيوملمجييه

اصلايالكما:فقاللي؟يشهدمن:قلتثم)7(جلستثملي؟يشهدمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"."هـ":"ابنيفي

وصيفيوصالحوسعدحمزةعنهروىممنالولدمنعنهاللهرضيلصهيب

نأ"يحمل:اللهرحمهحجرابنالحافطقال،وحبيبومحمدوعثمانوعباد

تارةإليهمفنسببذلكالباقونورضياثنينكانامنهمبذلكللدعوىالمتولي

281(.)4/الباريفتحا.هـ."التثنيةبصيغةوتارةالجمعبصيغة

من"ب".ساقطة"أخباره"سائر

و"هـ".من"د"ساقطة"جاء"

تخريجه.تقدم

خطا.وهو"خيبر":و"هـ"في"د"

من"أ".ساقطة"جلست"ثئم
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جلسائه:منرجلفقال،لمخي!اللهلرسولالقتيلأمرفذكرت؟قتادة

اللهرضي-أبوبكرفقال،منهفأرضه،عنديسلبه،اللهرسولياصدق

يقاتلاللهأسدمنسداويدع،قريشاضيبع)1(يعطيهلااللهلاها-:عنه

."إليفاداه،إياهاعطه،صدق:!يماللهرسولفقال،ورسولياللهعن

:)2(المذهبفيأقوالثلاثةالمسالةهذهوفي

.)4(شاهدينمنبدلاأله)3(:أحدها

.)6(ويمين(شاها)يكفي:والثاني

لهذا)8(،الدليلفيالاصحوهوواحد،شاهديكفي:)7(والثالث

عنه.للعدولوجهولا)9(لهمعارضلاالذيالصحيحالحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)7/637(.الباريفتح:انظر."اصيبغ":في"ا"

المعادزاد032(،)2/لفوائدوالنكت)2/931(،المحررانظر:

.()1/143الموقعينإعلام294(،)3/

من"ب".ساقطة"أنه"

إلأتقبلفلاقتلدعوىلائهااحمدالإماممنصوص"وهو:القيمابنقال

294(.)3/المعادزادهـ..ا"بشاهدين

.واحد"شاهد):و""ود""في

294(.)3/المعادزاداحمد"ا.هـ.عنالروايتين"كاحدى:القيمابنقال

"ب".منساقط"والثالثويمينشاهد"يكفي

)3/294(.زادالمعادا.هـ.احمد"مذهبفيوجه"وهو:القيمابنقال

تفسيروانظر:)2/994(.الوجيزالمحررالفقهاء.لاكثرعطيةابنونسبه

الباريفتح)01/316(،الملقنلابنالعمدةشرح)8/8(،القرطبي

.)6/287(

"فلا".و"هـ":في"د"
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الشاهدصدقالحاكمعلمإذا"باب)1(:سننهفيأبوداودوقال

.)2(ثابتبنخزيمةحديثذكرثم"بهيحكمأنلهيجوزالواحد

"قضى:قالمجلزأبيعنحديربنعمرانوذكر:)3(الشافعيقال

.()"وحديبشهادتي-اللهرحمه-)4(أوفىبنزرارة

شريحاأن":)9(إسحاقأبيوعنقيس)8(أبيعن)7(شعبة)6(وقال

.(1)0"وحدهمنهماواحدكلشهادةأجاز

.(11)"وحديشهادتيشريحأجاز":إسحاقأبيعنالأعمشوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

المعبود.عونمع25()01/

تخريجه.مد

والاثارالسننمعرفة)01/393(،البيهقيساننوانظر:)6/357(،الام

.)14/592(

".أوفىأبيبن"زرارة:في"هـ"

953(.)4/شيبةأبيوابن)8/337(،عبدالرزاقرواه

592(.)14/السننمعرفة)6/357(،الام

قيس".أبيبن"شعبةفي"و":

والعجليمعينابنولقهالكوفيالاوديأبوقيسثروانبنعبدالرحمنهو

الكمالتهذيبانظر:.تعالىاللههـرحمه012سنةتوفيأبوحاتمولينه

266(.)7/الاعتدالميزان)2/218(،والتعديلالجرح2(،0)17/

السبيعيه

المعرفةوفي)01/392(،والببهقي)6/357(،الامفيالشافعيرواه

.)14/592(

-أخبارفيووكيع)8/337(،وعبدالرزاق)4/953(،شيبةأبيابنرواه
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)1(مصحفعلىشريحعند"شهدت:قيسأبووقال

.)2("وحديشهادتي

فاجاز،

فصل

الترجمة،في،يمينبغيرالواحدالشاهدشهادةقبولومنها:

إحدىفيأحمدعليهنص.والتعديلوالجرح،والرسالة،والتعريف

ترجمةباب":فقال)4(صحيحهفيالبخاريعليهوترجم،)3(الروايتين

بنزيدعنزيدبنخارجةقالواحد؟"ترجمانيجوزوهل،الحكام

لمجيمللنبيكتبتحتىاليهود،كتابةيتعلمأنأمره!ي!النبي"أن:ثابت

وعثمانعليوعنده-عمروقال(،")إليهكتبواإذاكتبهمقرأتهوكتبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(01/392)لبيهقيوا،(72هو2/172)ةلقضاا

."مضجعة":"ا"في

ساقطة"وحديشهادتيفاجازمصحفعلىشريحعندشهدتابوقيس"قال

فيالبيهقيرواهوالاثرهكذا!"شعبة"وقالو"و".وفي"ب":من"د"

)01/492(.السنن

الفوائدبدائع)1/143(،الموقعينواعلام8(،وه)14/47المغنيانظر:

.(013)2/الهداية6(،1/)

/13(791).

186(،)5/واحمد038()3/الكبيرالتاريخكتابفيالبخاريمطؤلاوصله

،(271)5رقم(4943/)والترمذي،364()5رقم()523بوداودو

)5/133(الكبيرفيوالطبراني)9302(،المشكلشرحفيوالطحاوي

وصححه"،صحيح"حسن:الترمذيقال)1/75(،والحاكم)4856(،

انظر:.تخريجهفيحجرابنالحافظفاضوقد.الذهبيووافقهالحاكم

)5/603(.التعليقتغليق
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بنعبدالرحمنفقالهذه؟تقول"ماذاعوف)1(-بنوعبدالرحمن

بها")2(.صنعالذيبصاحبهاتخبرك:حاطب

وقال

(4)"الناس

وبينعباسابنيديبينأترجم"كنتأبوجمرة)3(:

.(")مترجمينمنللحاكمبد"لا:الناسبعضفقال

)8(،الخرقيواختيار)7(،والشافعي)6(مالكقولهذا:قلت

وهو،تقدملماالصحيحوهو)9(،حنيفةأبيقولبواحدوالاكتفاء

.1(بكر)أبياختيار

و"و".و"هـ"و"د(من"ب"ساقطةعوف""بن11(

ولم)13/991(،الباريفتحفيكمامنصوربنوسعيدعبدالرزاقوصله21(

.المطبوعفيأجده

في"ب":جاءماوالصواب"ابوحمزة"،عدا"ب":النسخباقيوفي31(

الائمةأحدالبصريالضبعينوحبنعمرانبننصروهو"ابوجمرة"،

انظر:.-تعالىاللهرحمه-هـ127سنةتوفيسعدبنولقه،الثقات

)5/243(.النبلاءاعلامسير)7/176(،سعدابنطبقات

221(5)1/)87(رقمالبخاريوصله41(

تعالى.اللهرحمهالبخاريكلامانتهى51(

357(.)1/الحكامتبصرة213(،)5/المنتقى:انظر61(

.()13/891الباريفتح(،176)16/الحاوي:انظر71(

84(.)14/المغنيمعالخرقيمختصر81(

)3/88(.الشهيدللصدرالقاضيأدبشرح:انظر19(

.84(/1)4المغني:انظر.عبدالعزيزأبوبكر(101
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فصل

واليمين.بالشاهدالحكم:السابعالطريق

ماالامصار)1(،فقهاءومذهب،كلهمالحديثفقهاءمذهبوهو

من)4(صحيحهفيمسلمروىوقدصحابه)3(.وأباحنيفة)2(خلا

رسولأن"-:عنهمااللهرضي-عباسابنعن،ديناربنعمروحديث

وقال(،)الاموالفيعمرو:قال"،ويمينيبشاهدقضىع!يمالله

.)7(يشدهماومعه)6(ثابتعباسابنحديث:الشافعي

،493()3/القرطبيتفسير،(138)2/التمهيد،2(80)5/المنتقى:انظر(1)

(7)7/الام325(،/)1الحكامتبصرة،51(1/)1الذخيرة،87()4/الفروق

الحاوي،231()8/التهذيب،(01/401)السنةشرح،355()6/و

الهداية332(،)5/الباريفتح)4/443(،المحتاجمغني)17/68(،

المب!ع(،151)6/الخلافيةالمسائلرووس(،1013/)4المغني(،153)2/

الصغيرالجامع)03/84(،الكبيرالشرح006(،)6/)01/277(،الفروع

4(،)9/30المحلى225(،)5/السننتهذيب351(،)2/المحرر)371(،

.325()8/الاوطارنيل

".حنيفةابيمذهبخلا"مافي"ب":)2(

342(،)3/العلماءاختلافمختصر،(1/623)للجصاصالقرآنأحكام:انظر)3(

.2(52)6/الصنائعبدائع،96(2/)المنيفةالجواهرعقود،()535المسائلرووس

و"في)11/244(.)1712(واليمينبالشاهدالقضاءباب:الاقضيةفي)4(

"أ".منساقطة"صحيحه

.(913)2/التمهيلمفيعبدالبروابن،(01)635رقم281(/01)البيهقيرواه)5(

و"و".و"هـ"من"ب"ساقطة"ثابت")6(

)4/377(.الحبيرالتلخيص281(،)01/البيهقيسنن:انظر)7(
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بنمحمدليقال:يقولالشافعيسمعت:عبدالحكمابنقال

معاليمينحديثيرويسليمانبنسيفأنعلمتلو:الحسن

بنعليقالفسد؟أفسدتهواذا،أباعبداللهيا:فقلت،لافسدتهالشاهد

هو)1(:فقال؟سليمانبنسيفعنسعيدبنيحيىسالت:المديني

.ثبتا)2(كان،ويحفطيصدقممنعندنا

وقددينار،بنعمروعنسعد)4(بنقيسعن)3(رواههو:قلت

.(عمرو)عنمسلمبنمحمدخبرناألرزاقاعبدحديثمنبوداودأرواه

بنربيعةعنمحمد)7(،بنإبراهيمأخبرنا)6(:الشافعيوقال

صحبة:لهواخر)8(،عباسابنعن،عبدالرحمنبنمعاذعن،عثمان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

و"هـ".و"د"و"ب"من"أ"ساقطة"فقال"

"تقئا".وفى"ب":

التمهيد)6001(،الجارودوابن)01/282(،للبيهقيالسننانظر:

حلية286(،)14/والاثارالسننمعرفة)5/227(،السننتهذيب(،)2/138

.(4/905)عديلابنالكامل،(124)2/الفقيهإرشاد،(801)9/الاولياء

."يةروا":هـ"و"د"و""بو""ا"في

."سعيد":هـ"و""ب"في

.(01/283)والبيهقي،(15)9ص36(0)9رقمأبوداودرواه

الحديثاختلاف)914(،لشافعيمسند)7/143(،و)6/355(الام

مسلم.فيئهوتخريجهسبقعباسابنوحديث)028(،

وقال،متروك:النسائيقال،ابوإسحاقالاسلمييحمىابيبنمحمدبنإبراهيم

سير:انظر.-تعالىاللهرحمه-هـ184سنةتوفي.ضعفهفييرتابلا:الذهبي

184(.)2/الكمالتهذيب045(،)8/النبلاءعلام

و"و".و"هـ"و"د"من"ب"ساقطة"عباس"ابن
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.الشاهد(")1(معباليمينقضى!يماللهرسولأن"

معباليمينقضى!يمالنبي"أن-:عنهاللهرضي-هريرةأبيوعن

وقال،والشافعيبوداودوماجهوابنالترمذيرواهالشاهد")2(.

غريب.حسن:الترمذي

)3(الخطاببنعمرروايةمناليمينمعبالشاهدالقضاءرويوقد

)6(،عباسبنوعبدالله(،عمر)بنوعبدالله)4(،طالبأبيبنوعلي

)9(،عبداللهبنوجابر)8(،شعبةبنوالمغيرة)7(،عبادةبنوسعد

.-عنهماللهرضي-الصحابةمنوجماعة،)11(ثعلبةبن1()0والزبيب

روى)12(:المسألةلهذهأفردهمصنففيالخطيبأبوبكرقال

)1(تقدم

)2(تقدم

)3(تقدم

)4(تقدم

)5(مد

)6(تقدم

)7(تقدم

)8(تقدم

)9(تقدم

)01(وفي"

)11(تقدم

ذكره(21)

فيو

ص)916(.تخريجه

ص)916(.تخريجه

ص)172(.تخريجه

ص)171(.تخريجه

ص)172(.تخريجه

ص)172(.تخريجه

ص)173(.تخريجه

ص)173(.تخريجه

ص)017(.تخريجه

"الزبيب".:لصوابو".من"بساقطةوهي"زيد"،:و"و"و"هـ"د"

ص)175(.تخريجه

)18/192(،النبلاءاعلامسيرالشاهد"معاليمين"جزءباسمالذهبي

-وذكره.الشاهد"معباليمينالعمل"صحة)31/89(الاسلامتاريخ
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بنوجابر،عباسابن"ويمينبشاهدقضى"ألهع!ير:النبيعن

أبيبنوعلي)3(،عبادةبنوسعدحزم)2(،بنوعمارة)1(،عبدالله

بنوزيد،وسرو،بوهريرةو،)4(طالب -ِ)5(

)1(

)2(

)3(

)4(

العملصحةعلىوالشواهد"الدلائلباسم)4/91(الادباءمعجمفيياقوت

)5/67(.الظنونكشففيوكذاالشاهد"معباليمين

.(ص)تخريجهتقدم

)3/894(،التاريخفيوالبخاري)2406(،رقم)4/58(أبوعوانةرواه

ونسبه)2/924(،الصحابةمعجمفيقانعوابن)2/147(،عبدالبروابن

فيالقيموابن)1293(،رقم)8/324(المنتقىفيتيميةابنالمجدلاحمد

وابن)9/217(،والرشادالهدىسبلفيلشاميو225(،)5/السننتهذيب

وجادة"احمد:والشاميالهيثميقال)2/705(،الاصابةفيحجر

سبل)4/502(،الزوائدمجمعا.هـ."ثقاتورجالهالكبيرفيوالطبراني

5(.70)2/الاصابة326(،)8/الاوطارنيل217(،)9/والرشادالهدى

ص)173(.تخريجهتقدم

ص)916(.تقدمهريرةأبيوحديثص)171(.تخريجهتقدم

ماجهبنو)4/58(،بوعوانةو(،16)6/و545()4/شيبةأبيابنعنهرواه

(166)7/الكبيرفيوالطبراني92(،0/10)لبيهقيو)2371(،رقم64()4/

تهذيبفيوالمزي،(01/092)والبيهقي،(682)8/عديوابن،(67)17رقم

اللهرضيسزقعنمصرأهلمنرجلطريقمنبأسانيدهم216(1/)0الكمال

نيلهـ.."االمجهولهذالولاالصحيحرجالإسناده"ورجال:الشوكانيقال.عنه

ولهبهوتفردماجهابنرواهسزق"حديث:القيمابنوقال326(،)8/الأوطار

.(023)5/السننتهذيبهـ.."اعنهالبيلمانيابنروايةهي:علة

مصرنزلجليلصحابيأسدأبيهاسميقال-الراءوتشديدأولهبضم-سزق

الاصابة:انظر-عنهمااللهرضي-عثمانبخلافةومات،دئليويقالجهعيوهو

.(131)2/لاستيعابا،(91)2/
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)3(الخطابدوعمردووعبدالله)2(،الخطابدووعمر،لابت ")1(.

)7(ثعلبةبنوزيد)6((،)الخدريبوسعيدوعمرو)4(،بنوعبدالله

بنوعمرو،الساعديسعد)9(بنوسهل)8(،ربيعةبنوعامر

نيوالطبر،(4441/)الاثارمعانيشرحفيوالطحاوي،57(4/)أبوعوانةرواه(1)

فيعديوابن092(،)01/والبيهقي)9094(،رقم015()5/الكبيرفي

التمهيدفيعبدالبروابن)8/326(،الحليةفيبونعيمو)8/326(،الكامل

)1/946(،حاتمأبيلابنالعلل.بوحاتموأبوزرعةوصححه144(،)2/

بسندالطبراني":الشاميوقال326()8/الاوطارنيل،023()5/السننتهذيب

.2(17)9/والرشادالهدىسبلهـ..ا"ثابتبنزيدعنجيد

.(ص)175تخريجهتقدموالاثر."من"بساقطة"الخطاببنعمر")2(

.(ص)172تخريجهسبقوالاثر.و"و"و"هـ"من"أ"سافطة"الخطاب"بن)3(

.(ص)173تخريجهتقدموالاثر.""بمنسافطةعمرو"بنعبدالله"()4

وفي)9477(،رقم)5/393(الاوسطفيالطبرانيرواهسعيدأبيحديث)5(

بهذاإلأسعيدأبيعنيروىلا":وقال)684(،رقم)2/9(الصغيرالمعجم

قال،الهاشميعبدالواحدبنجعفرهوهذاوجعفرهـ..اجعفر"بهتفردالاسناد

.(017)والمتروكونالضعفاء.الحديثيضع:الدارقطني

."ثعلبةبن"الزبيبوالصواب،"ثعلبةبن"زيدالنسخجميعفي)6(

.(ص)175تخريجهتقدم)7(

معباليمينالعملصحةعلىوالشواهدالدلائل"كتابهفيالبغداديالخطيبرواه)8(

.327()8/الاوطارونيل،293()2/الجوزيلابنالتحقيق:انظر.الشاهد"

سعدبنسهل"حديث:القيمابنقالوالشواهد.الدلائلفيالخطيبه1رو)9(

ا.هـ.سهل"عنحازمبيعنضعيفوهو،شيبةأبيبنبوبكررواه

نيل)2/293(،الجوزيلابنالتحقيقوانظر:023(.)5/السننتهذيب

.327()8/الاوطار
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وتميم)2(،الحارثبنوبلال،شعبةبنوالمغيرةحزم)1(،

الله-رضي)6(مالكبنوأنس(،قيس)بن)4(ومسلمة)3(،الداري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ص)174(.تقدمالمغيرةوحديثص)175(.تخريجهتقدم

رقم)1/357(الكبيرفيوالطبراني)3/517(،لحاكمرواهبلالحديث

إسنادعنوالشاميالهيثميوقال،والذهبيالحاكمعنهوسكت)9113(،

الهدبدسبل)4/502(،الزوائدمجمعا.هـ."ثقات"رجاله:الطبراني

ونيل293(،)2/الخلافاحاديثفيالشحقيقنطر:و2(.)9/17والرشاد

.327()8/الاوطار

جرجانتاريخفيالسهميرواهكماوالشواهد.الدلائلفيالخطيبرواه

أبوحاتم:قال،الكلبيالسائببنمحمدطريقمن)103(،رقم)402(

ابنوقال271(،)7/والتعديلالجرحانطر:".تركهعلىمجتمعون"الئاس

)2/517(.التاريخ.بشيء""ليس:معين

ب.الصووهو"مسلمة":و"هـ"وفي"د""،"سلمة:و"و""و"بفي"أ"

أهلفي"عداده:وقالمندهابنذكره،الانصاريقيسبنمسلمةوهو

893(.)3/الإصابة."المدينة

منممدهابنرواهكماهدوالشوالدلائلفيالخطيبرواهمسلمةحديث

عنجدهعنأبيهعنالحصينبنإبراهيمعنحبيبأبيبنحبيبطريق

معاليمينفيجبريل"استشرت:قالىلمجداللهرسولانقيسبنمسلمة

المرقبة:وانطر.)3/893(الاصابةفيالحافطذكرهالحديثهـ..االشاهد"

أبوداود:عنهقالالمصريأبومحمدحبيبأبيبنوحبيب)71(.العلبا

"متروكوغيرهما:والنسائيأبوحاتموقال".الناساكذبمن"كان

)09(.للنسائيالضعفاء(،001)3/والتعديلالجرح."الحديث

لابنالتحقيقوانطر:والشواهد.الدلائلفيالخطيبرواهانسحديث

)8/327(.الاوطارنيل293(،)2/الجوزي

الاحاديثمنواليمينالشاهدأحاديثالعلمأهلمنجمععد:تنبيه

هـالمتناثرةالازهارفيوالسيوطي،المؤلفنقلهكماابوعبيدمنهم.المتواترة
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.بإسنادهأحاديثهمذكرثم-،عنهم

رسول"أن:أبيهعنمحمدبنجعفرعن)1(:مالكمراسيلوفي

اللهرضي-علييهوقضى.الواحد"الشاهدمعباليمينقضىلمجي!الله

.)2(بالعراق-عنه

عبدالوهابالثقفيروىفقد:يناظرهمنلبعض)3(الشافعيقال

معباليمينقضى!النبي"أن:جابرعنابيهعنمحمدبنجعفرعن

.الواحد")4(الشاهد

عنالثقفيعن(وغيرهما)وإسحاقالمدينيابنرواهوكذلك

جابر.عنأبيهعنجعفر

اوس)7(،ابيبنإسماعيلحدثنا)6(:إسماعيلالقاضيورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

نصب)22/48(،والاستذكار)2/138(،التمهيدفيلبرعبدوابن)64(،

.(451)5/الراية

تخريجه.سبق

".العراقأهلعلىبه"وقضىوفي"أ":

وابن)2/136(،التمهيدفيعبدالبرابنعنهورواه)1/438(.الام:انظر

)2/293(.التحقيقفيالجوزي

ص)017(.مفضلاتخريجهتقدم

)01/286(.السننوفي292(،)14/المعرفةفيالبيهقي

توفي،أبوإسحاقالمالكيالأزديإسماعيلبنإسحاقبنإسماعيلهو

المنتظم)13/933(،النبلاءاعلامسيرانظر:-.تعالىالله-رحمههـ282

282(.)1/المذهبالديباج346(،)12/

ابيبنإسماعيلوهو."اويس":والصواب،اوس"":النسخجميعفيهكذا

هـ=226سنةتوفي.أبوعبداللهالمدنيالاصبحيعبداللهبنعبداللهاويس
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"أن:جدهعن،أبيهعنمحمد،بنجعفرعن،بلالبنسليمانحدثنا

سلمة،بنعبدالعزيزوتابعه.الشاهد"معباليمينقضىع!يماللهرسول

.ومتنا)1(إسنادا،بهجعفرعن

عن)4(ربيعةعنمحمد)3(بنعبدالعزيزأخبرنا:)2(الشافعيوقال

عنبيهعنعبادةبنسعدبنسعيد(بن)شرحبيلبنعمروبنسعيد

معباليمينقضىغ!ي!اللهرسولأن":سعدكتابفيوجدنا:قالجده

.)6(الشاهد"

بنعمارةعنيزيد)7(بنونافعلهيعةابنأخبرني:وهبابنوقال

.8)ِ(-
"هذا:ابائهكتابفيوجدألهشرحبيلبنعمروبنسعيدعنعزيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

والتعديلالجرح193(،)01/النبلاءأعلامسير:انظر-.تعالىالله-رحمه

281(.)1/المذهبالديباج018(،)2/

ورواهما-.عنهالله-رضيجابرحديثضمن)017(صتخريجهتقدم

232(.)2/التمهيدفيعبدالبروابن1/286(،)0البيهقي

.3(55)6/الام

قالأبومحمد،الدراورديمولاهمالجهنيعبيدمحمدبنبنعبدالعزيز

اللههـ-رحمه187سنةتوفي،الحسنمرتبةعنينحطلاحديثهإنالذهبي

)18/187(،الكمالتهذيب)5/294(،سعدابنطبقاتانظر:-.تعالى

)8/366(.النبلاءعلامسير

الزأي.ربيعة

"عر".:في"ب"

ص)173(.مفصلاتخريجهتقدم

هأثبتناهماوالصواب."زيد":"جى"عداالانسخجميعفي

"أ".عداالانسخجميعمنساقطة"غزية"بن
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رسولعندنحن"بيناقالا:شعبةبنوالمغيرةحزمبنعمروذكرهما

فجعل،حقهعلىلهشاهدأحدهمامعيختصمانرجلاندخلمج!ي!الله

.")2(حقهبذلك(1)قتطعفا،شاهدهمعالحقصاحبيمينمج!ي!اللهرسول

ابيبنعمروعنمحمدبنإبراهيماخبرنا)3(:الشافعيوقال

)4(
."الشاهدمعباليمينقضى!ي!اللهرسولان":المسيبابنعنعمرو

عنشعيببنعمروعنجريجابنعن)6(الزنجيخبرناو:(قال)

حلفبشاهدجاء"فان:الشهادةفيقالمج!ي!النبيأنجده)7(عنأبيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"."ب":"فقطعفي

ص)174(.تخريجهتقدم

البيهقيرواهطريقهومن)914(،الشافعيمسند)6/355(،الام

)14/392(.المعرفةوفي928(،1/)0

"عمر".:في"د"

فيهوليسابيهعنشعيببنعمروعنب!سناده)015(،مسندهفيالشافعياي

طريقمن928(1/)0والبيهقي356(،)6/الامفيالشافعيورواه.جدهعن

فيوالطبراني،لمجفهالئبيأنشعيببنعمروعنخالدبنمسلمعنالشافعي

عنبيهعنشعيببنعمروعنبسندهالدارقطنيورواه)6301(،الاوسط

بنمسلمرواهشعيببنعمرو"وحديث:القيمابنقال)4/213(.جده

معباليمينقضىععفاللهرسولنعمروعنجريجابنعنلزنجيخالد

023(.)5/السننتهذيب"ا.هـ.الصحيحوهومنقطعاالشاهد

وابنمعينابنقالابوخالد.القرشيالمخزوميقرقرةبنخالدبنمسلمهو

رحمههـ-018سنةتوفي.الحديثمنكر:البخاريوقال.باسبهليس:عدي

.(176)8/النبلاءعلامسير،5(80)27/الكمالتهذيب:انظر-.تعالىالله

"ب".عداالنسخجميعمنساقطةجده"عنبيه"عن
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."شاهدهمع

بنعمروعنجريجابنحدثنا-ضعيف-مازنبنمطرفورواه

فيويمينبشاهدقضى!لخيمالنبي"أنجده)1(:عنأبيهعنشعيب

")2(.الحقوق

بنزهير)4(حدثني)3(الحكمبنعثمانحدثنا:وهبابنوقال

"أن:ثابتبنزيدعنأبيهعنصالحأبيبنسهيلعن)6((محمد)

.")7(ويمينبشاهدقضىع!يمالنبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

عنجريجابن"حدثناقولهإلىمجنيه"النبيأنجدهعنأبيه"عنقولهمن

من"هـ".ساقطجذه"عنأبيهعنشعيببنعمرو

عمرو".بنعبدالله"حديثص)173(مفضلاتخريجهتقدم

بنمالكبمسائلمصرقدممنأولالمصريالجذاميالحكمبنعثمان

والتعديلالجرحانظر:-.تعالىالله-رحمههـ163سنةتوفي.أنس

)2/248(.الكاشف352(،)91/الكمالتهذيب(،)6/148

محمد".بنإبراهيم":في"و"

احمدولقه.المحدثالحافطابوالمنذرالخرقيالتميميمحمدبنزهيرهو

نأمعبالمتقنولابالقويهو"ما:الذهبيقال.اقوالهماحدفيمعينوابن

الله-رحمههـ162سنةتوفيا.هـ.له"خرجواالستةالكتبأرباب

سير414(،)9/الكمالتهذيب)3/958(،والتعديلالجرح:انظر-.تعالى

.()8/187النبلاءأعلام

".سهيل"بن:و"و"و"هـ"في"د"

وشاهد".يمين":و"و"و"هـ"و"د"وفي"ا".في"ب"كذا

بنزهير"رواهعبدالبر:ابنقال)352(،صتخريجهتقدموالحديث

خطا.وهوثابتزيدبنعنبيهعنصالحابيبنسهيلعنمحمد

بن="زهير:وقال144(.)2/التمهيد."هريرةأبيعنأبيهعنوالصواب
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عنالمنبعثمولىيزيد)1(بنعبداللهعناسماءبنجويريةوروى

،-)2(
رواه.وشاهد"بيمينلمجيماللهرسول"قضى:قالسروعنرجل

)3(.البيهقي

عليعنأبيهعنمحمد)4(بنجعفرحديثمنأيضاالبيهقيوروى

رضيوعثمان(وعمر)وأربابكر"لمجيماللهرسول"أن-:عنهاللهرضي-

."المدعيويمينالواحد)6(،الشاهدبشهادةيقضونكانوا،عنهمالله

.)7(اليومعندنابذلكيقضونوالقضاة:جعفرقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ليسالحكمبنوعثمان،بهيحتجلاالغلطكثيرالحفظسيءعندهممحمد

التمهيد".هريرةابيعنابيهعن:سهيلحديثفيوالصواب،بالقوي

العلل.ثابتبنزيديةروصخحافقدبوحاتموبوزرعةافا)2/145(،

.)1/946(

التمهيد:انظر.ثبتناهمالصوابو.زيد"بن"عبدالله:و"هـ"و"د"وفي"ب"

092(.)01/البيهقيسنن)2/152(

نأثابت"عنوفيها:من"ب"ساقطسزق"عنرجلعنالمنبعب"مولى

عذي!".النبي

ص)351(.تخريجهتقدم

من"هـ".ساقطة"محمد"

و"و".من"هـ"مثبتة"وعمر"

الواحد".بالشاهد"يقضون:و"هـ"و"د"في"ب"

المغنيالتعليقفيقال)4/215(.والدارقطني)01/192(،البيهقيرواه

نأ)2/153(التمهيدفيعبدالبرابنوذكر".منقطع"إسناده)4/215(:

الروايةوضعف.ضعيفةوعليوعثمانوعمربكرابيالصحابةعنالاسانيد

اللهرضيعليعنالروايةاما192()01/البيهقيوعثمانوعمربكرابيعن

همشهورةنهافذكرعنه
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وعمربكرأبا"حضرت:عامر)2(بنعبداللهعنأبوالزناد)1(وذكر

.")3(واليمينالشاهدبشهادةيقضونوعثمان

بنالحكمسمعت:قالمحمدبنجعفرحدثنا:الزنجيوقال

أقضى(-)ليقومالقبرجدارعلىيدهوضعوقد-أبييسال)4(عتيبة

بينعليبهو!ى،"نعم:قالالشاهد؟معباليمين!يماللهرسول

.")6(أظهركم

معبالشاهد"اقض:بالكوفةعاملهإلىعبدالعزيزبنعمروكتب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

رحمه-هـ131سنةتوفيالزنادأبوعبدالرحمنأبوالقرشيذكوانبنعبدالله

)14/476(.الكمالتهذيب)5/94(والتعديلالجرح:انظر-.تعالىالله

عام-لمج!النبيعهدفيولدمحمدأبوالعنزيربيعةبنعامربنعبدالله

منهسمعوماعمروالئبيرأى:وقالالصحابةفيالترمذيذكره.الحديبية

الكمالتهذيبانظر:-.رضاهوعنهاللههـ-رضي8سنةهتوفيحرفاه

321(.)2/الإصابة521(،)3/النبلاءأعلامسير14(،0)15/

فيهية"الرو:لبيهقيقال)4/215(.والدارقطني192(،)01/البيهقيرواه

التعليقفيقال"ا.هـهضعيفةعنهماللهرضيوعثمانوعمربكرأبيعن

سبرةأبىبنمحمدبنعبداللهبنأبوبكرإسناده"في)4/215(:المغني

ا.هـ.بالوضيع"عديوابنأحمدرماهالعامريالقرشي

ساننانظر:".عتيبةبن"الحكم:ثبتناهماوالصواب"عيينة"،في"أ":

المطالب47(،)22/الاستذكار(،135)2/التمهيد192(،1/)0البيهقي

مسندفىالخطأوردوقد)175(،التهذيبتقريب)2/418(،العالية

)015(.الشافعي

من"ب".ساقطة"ليقوم"القبر

لبيهقيو)015(،مسندهوفي)6/356(،الامفيالشافعيرواه

292(.)14/السننمعرفةوفي192(،)01/
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.)1(الشافعيرواه"السنةفانهااليمين

القرآنظاهرمنتخالفلاالشاهدمعواليمين)2(:الشافعيقال

حكمناشاهدكانفاذا،وامرأتينوشاهد،بشاهديننحكملانا؛شيئا

يجوزأنيحرململأنه)3(؛القرآنيخالفذاوليس،ويمينبشاهد

الله،أراد(بما)أعلم!سي!اللهورسول،كتابهفيعليهنصمماأقل)4(

.اتانا)6(مانأخذأناللهأمرناوقد

وأ،بشاهدينإلايحكملاأذهيقتضيماالقرآنفيوليس:قلت

نأالحقوقأصحاببذلكمرإئماسبحانهاللهفإن؛وامرأتينشاهد

يحكمواأنالحكامبذلكيأمرولم،النصاببهذاحقوقهميحفظوا

يحكمولهذا،بذلكإلايقضواالاامرهمقديكونأنعنفصلا،به

والنساء،الواحدةةوالمرالمرذودة،واليمينبالنكولالحاكم

ووجوهالقمط)7(،وبمعاقد،معهنرجللاالمنفردات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

شيبهابيبنوالاستذكار،مع)22/55(مالكورواه)6/356(،الامفي

والبجهقي094(،)3/الكبرىفيوالنسائي)4/545(،و)7/503(

)14/392(.ال!رفةوفي292(،1/)0

592(.1/)0البيهقيسنن:وانظر.93()7/الام

)7/93(.الاممنالشافعيكلامانتهى

.""اولى:""بفي

ما"."بمعنى:النسخوفي،في"و"هكذا

فيوالزيلعي)01/592(،السننفيالبيهقينقلهكماالشافعيكلامانتهى

الهداية.مع145()5/الرايةنصب

)5(.صبيانهتقدم
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فان)2(،القرانفيتذكرلمالتيالحكمطرقمنذلكوغيرالاجر)1(،

مخالفةأشدفهذه،اللهلكتابمخالفَاواليمينبالشاهدالحكمكان

فالحكم،للقران)3(مخالفةالاشياءهذهتكنلموإن،منهاللهلكتاب

شيء،الحكمفطرق،للقرانمخالفايكونألاأولىواليمينبالشاهد

فتحفظ،تلازمبينهماوليساخر)4(،شيءالحقوقحفظوطرق

به،يحفطألهالحقصاحبيعلممماالحاكمبهيحكملابماالحقوق

بالهعلىخطرولا،حقهالحقصاحببهيحفطلابماالحاكمويحكم

اللهأراهمما،واليمينبالشاهدوالقضاء،ذلكوغيريمينوردنكولمن

لتخمبالحنبالكئفإلثكأنزلناإنآ>:قالبمبحانهفاله؛ع!يولنبيهتعالى

وهوواليمينبالشاهدحكموقد501[،<]النساء:للهأرنكبمألناسبين

قطعا.إياهاللهأراهمما

الذيالنكولبمجردوالحكم،واليمينالشاهدرد:العجائبومن

)1(

)2(

)3(

)4(

الكبيرالشرح)01/914(،المبدع)404(،المطلعوانظر:،بيانهتقدم

الحكامتبصرة)4/301(،الفروق131(،)92/الإنصاف)92/133(،

،()4/167الفروقتهذيب)248(،القيروانيزيدلأبيالرسالة(،)2/123

09(،)17/المبسوط)51/292(،دمشقتاريخ)324(،الاحكامفصول

)6/258(.الصنائعبدائع

تفسير(،294)3/الزرقانيشرح(،156)2/التمهيد(،431)7/الام:انظر

)1/137الموقعينإعلام)1/58(،الحديثاختلاف)3/293(،القرطبي

147(.و

من"أ".ساقطة"مخالفةالاشياءهذهتكنلموانمنهالله"لكتاب

من"هـ"ساقطةو"اخر"من"ب"،ساقطةاخر"شيءالحقوقحفط"وطرق

و"و".
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الحائطلمدعيوالحكمقول)1(،ساكتإلىينسبولا،سكوتهو

إليهأوالاجر،منالصحاحوهووالخوارجالدواخلإليهكانتإذا

منهذافأينأبويوسف)2(:يقولهكما،الخصفيالقمطمعاقد

بشهادته،العلميحصليكادالذي،العدالةفيالمبرزالعدلالشاهد)3(

بمجردالنسببلحوقالحكمينو؟المدعييمينإليهاانضافإذا

الحكممن،المرأةإلىيصللمالرجلنقطعاعلمناوإنالعقد،

من،حالهمايعرفلامجهولينبشهادةالحكمينو؟واليمينبالشاهد

الحكمينو؟الطالبيمينمع،الثقةالمبرز)4(العدلبشهادةالحكم

(له)فصاعداجذوعثلاثةعليهتكون،جارهوبينبينهالحائطلمدعي

واليمين)6(العدلالشاهدأنومعلوم؟واليمينبالشاهدالحكممن

،ادعاهالذيالحائطعلىجذوع)7(ثلاثةمنوالبينةالدلالةفيأقوى

.الجذوعشهادةمنأقوىذلككانمعهوحلف،شاهداجارهأقامفاذا

نأبدلالها،معارضلاصحيحةسئةخالفمنكلشانوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)79(.وللسيوطي)154(،نجيملابنوالنظائرالاشباه:انظر

الهانديةالفتاوى)6/258(،الصنائعبدائع)17/09(،المبسوطانظر:

)912(.الحكاممعين)4/99(،

الواحد"."الشاهد:في"د"

بشهادةالحكم"منقولهنهايةإلى"يحصليكادلذيالعدالة"فيقولهمن

من"و".ساقطالمبرز"العدل

من"هـ".ساقطةله""فصاعدا

و"و".من"هـ"مثبتة"العدل"

من"ب".ساقط!جذوعثلاثة"قولهإلىفصاعدا"جذوعثلاثة"قولهمن
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بكثير.منهاأقوىالسئةبتلكالقولأنيعلمأقوالايقول

فيقالفاله،ويمينبشاهدالحكمإنكارالبخاريإلىنسبوقد

)2(:قتيبة"قال:الشهاداتكتابمن")1(عليهالمدعىيمين"باب

شهادةفيأبوالزنادكلمني:قال)4(شبرمةابنعن)3(سفيانحدثنا

شهيدينواستمثهدو>:تعالىاللهقال:فقلت،المدعيويمينالشاهد

نالمثهداءمنترضحونمئنواذسأقانفرجلرجلينيكونالم!انزجالنممن

.[282:(]البقرةلاخرئإضد!مافتذكرإحدئهمات!حل

نأيحتاجفماالمدعيويمينشاهدبشهادةيكتفىكانإذا:قلت

؟".الاخرىهذهبذكريصنعكانما(،الا!خرى)إحداهماتذكر

،المناظرةهذهوذكر،عليهالمدعىجهةمناليمينبأنالبابفترجمة

يذهبلا7لهأفيظاهر،واليمينالشاهدفيثرأوحديثروايةوعدم

لايرويهفيمافالحجةبهصرحولو،مذهبهألهبصريحليسوهذا،إليه

.يراهفيما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.الباريفتحشرحهمع331()5/البخاريصحيح

هـ024سنةتوفي.الاسلامشيخالثقفيطريفبنجميلبنسعيدبنقتيبة

النبلاءأعلامسير)23/523(،الكمالتهذيبانظر:-.تعالىالله-رحمه

.)11/13(

عيينة.بنسفيانهو

انظر:-.تعالىاللهرحمههـ-144سنةتوفيشبرمةأبو.شبرمةبنعبداللههو

)703(.التهذيبتقريب)6/347(،النبلاءأعلامسير

و"و".و"هـ"و"د""من"بساقط"الاخرىإحداهماإلى""كانإذا"قلت
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ابنذكرهفيماليس-:الحكايةهذهذكر-عندالاسماعيليقال

فان،شهدتاإذاالاخرىإحداهماإذكارإلىالحاجةفان،معنىشبرمة

حلتوكما)1(،الثابتةالسنةببيانالطالبيمينمقامهماقاميكونالم

محلهاهناحلتوالابراء،الاداءفيالبينةمحلعليهالمدعىيمين

الشاهدإلىبانضمامها،الاستحقاقفيالمرأتينومحلالشاهد

ذكركما-ليمينوالشاهدفيالثابتةالسنةإسقاطوجبولوالواحد،

وأ"شاهداك:ع!يملقوله،والمرأتانالشاهدلسقط-شبرمةابن

)2(.-،

رجلذكربلاخصمهيمينإلىالشاهدينعن!نمده."يمينه

وامرأتين.

هانرجالنيممنلثهيدئنواستشهدوا>:تعالىقولهأنمراده:قلت

الحكممنمانعالوكان282[:(]البقرةوامىاتنفرجلرجلينيكونالتم

يمينه"أو"شاهداك:ع!هقولهلكان،لهومعارضا،واليمينبالشاهد

الامروليسله،ومعارضا،والمرأتينبالشاهدالحكممنمانعا

ولااختلافولا،رسولهوسنةاللهكتاببينتعارضفلا،كذلك

للهعندغيرمق؟نولو>عندالدهمنالكلبل،الوجوهمنبوجهتناقض

.82[)3(:اختلنفا!ثلأا!<]النساءفيهلوجدوا

)1(

)2(

)3(

عدا"بر".النسخجميعمنساقطلثابتة"السنة"بيان

تخريجه.تقدم

الباريفتحانظر:-.تعالىالله-رحمهالاسماعيليكلامانتهى

)8/327(.الاوطارنيل332-333(،)5/

)51/928(.دمشقتاريخ284(،)1/للشافعيالحديثاختلاف:انظر
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اللهرضي-عباسابنحديث:البابفيحديثأصح:قيلفان

:عباسابنحديث:يحتىقال:)1(الدوريعباسقالوقد-عنهما

.محفوظا)2(هذاليس"ويمينبشاهدقضىكليمالنبيأن"

لمأبوزكرياشيخنا:الحاكمأبوعبداللهقال،بشيءليسهذا:قيل

عنسعدبنقيسعنسليمانبنسيفحديثعلىالقولهذايطلق

عنرويائذيالخطأالحديثأرادوإلماعباسابنعنديناربنعمرو

بهتفرد)4(الذيالحديثأو)3(،عباسابنعنمليكةبيابن

سليمانبنسيفحديثماو(،ذئب)أبيابنعنمحمدبنإبراهيم

وأبوزكريابها،يعللعلةلهنعلمولا،جرحمنإسنادهفيفليس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الله-رحمههـ192سنةتوفي.الفضلابوالدوريحاتمبنمحمدبنعباس

522(،)12/الانبلاءاعلامسير245(،)14/الكمالتهذيب:انظر-.تعالى

156(5)2/الحنابلةطبقات

".بمحفوظهذا"ليسو"و":و"هـ"و"د"في"أ"

مختصووانظر:)1/271(.الدوريروايةمعينابنتاريخانظر:

القرطبيتفسير)243(،التحصيلجامع)4/334(،للبيهقيالخلافيات

)2/07(،المنيفةالجواهرعقود)4/377(،الحبيرلتلخيص)3/393(،

325(.)8/الاوطارنيل

مثبت"عباسابنعنمليكةأبيعنرويالذيالخطأالحديثراد"وانما

و"ب".من"ا"

"يرويه".في"ب":

معينوابنحمد.ـوثقهالقرشيذئبأبيبنلمغيرةبنعبدالرحمنبنمحمد

الكمالتهذيبانظر:-5تعالىالله-رحمههـ158سنةتوفي.وغيرهم

)7/913(.الانبلاءأعلامسير063(،)25/
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توهينبهيطنأنمنالشأنبهذا)1(أعلم

الأثبات)3(.

الثقاتيرويهيث)2(حد

بنسيفعنالقطانسعيدبنيحيىسألت:المدينيبنعليقال

.()ويصدقعنه)4(يحفظممنثبتعندناكان:فقال؟سليمان

بالشاهدالقاضيقضاء"باب:"الشافي)7("فيأبوبكر)6(وقال

حدثناأسدبنإسماعيلحدثناسليمانبنعبداللهحدثنا:"واليمين

محمدبنجعفرعنالماجشونسلمةأبيبنعبدالعزيزحدثناشبابة

بشهادةقضى!يداللهرسول"أن-:عنهاللهرضي-عليعنأبيهعن

.بالعراقعليبهوقضى.("الحقصاحبيمينمعواحدرجل

الشاهد-فييقولأباعبداللهسمعت:حنبلروايةمنذكرثم

اليمين؟معنىإيش:عبداللهلأبيفقيل.بهالحكمجائز-:واليمين

وهم:عبداللهأبوقال)8(.ويمينبشاهد!يداللهرسولقضى:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

."عرفأ":"ا"فيو

"تهوين".ففيها:النسخباقياما،في"هـ"كذا

334(.)4/للبيهقيالخلافياتمختصر:انظر

و"!".و"ب"من"أ"ساقطة"عنه"

التمهيد)01/282(،البيهقيسنن261(،)3/الجارودلابنلمانتقى:انظر

السننمعرفة)9/801(،الاولياءحلية)22/48(،لاستذكار)2/138(،

421(.)2/الفقيهإرشاد286(،1/)4لاثارو

ص)171(.تخريجهتقدموالحديثهجعفربنعبدالعزيزأبوبكر

)01/458(.بغدادتاريخ.جزءاثمانيننحوفيأنهالخطيبذكر

المحرر)2/313(.علىالنكت:انظر".يميناو"بشهادة:و"ب"في"ا"
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مناكترىرجلمثلفيشاهد،شهادةبغيرمواضعفييقضونلعلهم

وقال،ليهذا:فقال،شيئاالدارفيالدارصاحبفوجد،دارارجل

دفونا،فيهافوجددارارجلمناكترىرجلومثلهليهو:الساكن

لمن:فقيل0ليهيالدار:صاحبوقال،ليهي:الساكنفقال

الدار)1(.لصاحبكلههذافقال؟تكون

صاحبويمينالرجلشهادةعنعبداللهأبوسئل:طالبأبووقال

وهم،ويمينواحدرجلشهادةتجوزلا:يقولونهم:فقال،الحق

.شهادةبغيرالحكمويجيزون،الواحدةالمرأةشهادة)2(يجيزون

للذييعطونهرجلانادعاهإذاالخصمثل:قالأيش؟مثل:قلت

نظروارجلانادعاهإذاالحائطوفيبهذا؟قضىفمن.يليهمماالقمط

كانإذاوالزبل.)3(بينةبلالأحدهمابهفقضوا،هيمنوالىاللبنةإلى

زبل،فيهاوليسالدار،أكريتك)4(:الدارصاحبوقالالدار،في

تقبلوالقابلة.بينةبلا(أخذها)لزمهفيها،كان:الساكنوقال

عليهم.يدخلفهذا.)6(الصبياستهلالفيشهادتها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)2/313(،المحررعلىالنكتو)4/235(،321()8/المغني:انظر

594(.)2/الفروعتصحيح594(،)2/الفروع

."يجوزون":"بو"أ""وفي

الهنديةالفتاوى)6/258(،الصنائعبدائع)17/09(،المبسوطانظر:

)912(5الحكاممعين99(،)4/

من"ب".ساقطة"اكتريتك"

"حدا".:و"و"و"هـ"و"ب"في"أ"

=902(،)1/القضاةروضة)312(،الفقهاءنوادر94(،)6/المبسوط:انظر
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واليمين،وحدهبالشاهدفالحكم،واليمينبالشاهدقضىوإذا

كانالشاهد،رجعفلوأحمد)1(.منصوصهذاوتأكيدا.تقوية

عليه.كلهالضمان

الشاهد،معباليمينقضىإذاباب"الجامع(":فيالخلالقال

عنأحمدسئل:قال)2(مشيشابنروايةمنذكرثمالشاهد،فرجع

رجعفان:لهقيلهلعمريإي:قالبه؟تقول:واليمينالشاهد

لاكيف:قيل.وحدهالشاهدعلى)4(الالفتكون:قالالشاهد)3(؟

الشاهدين؟بمنزلةويكون،بيمينهاستحققدلانه؛الطالبعلىتكون

ه-اليمينيعني-السنةهوإنمالا،:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(014)2/الاختيار،"الرسالة"84()2/الابحرملتقى

المحرر،(61006/الفروع،(41/552!المغني،(2531/)يةالهدا:انظر

المسائل(رؤوس)01/277(،المبدع)2/351(،ئدوالفوالنكت3(،ه)2/1

للدمنهوريالربانيالفتح)2/687(،الشافياتالمنج101(،)6/هالخلافية

84(.)03/الكبيرالشرح3711(،الصغيرالجامع)025(،

طبقات:انظر.أحمدالإماماصحابكبارمنالبغداديمشيشبنموسىبنمحمد

3(.)4/بغدادتاريخ265(،)2/الحنابلة

من"ب".ساقطة"الشاهد"

اعتمدتها.التيالمخطوطاتفياجدهولم"المتالف"،:المطبوعفي
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بشهادةعليهقضيرجلعنسئلأباعبداللهسمعت:الاثرموقال

قيل.الحكمويرد)2(،)1(يلزمه:قال؟الشاهدينأحدفرجع،شاهدين

نإ:قالالشاهد؟رجعثم،المدعيويمينبالشاهدقضىفان:له

ليست،بشهادتههاهناثبتإنمالانهالشاهد؛علىكانالشيءأتلف

شيء)3(.فيالشهادةمناليمين

شهادتهعنالشاهدرجعفانلاحمد:قلت:الحارثأبووقال

.)4(الحكمكانبه،كلهالماليضمن:قالبعد؟

الرجلاستحقإذا:فقلت،أباعبداللهسألت:مشيشابنوقال

كاناإذا:فقالالشاهد؟رجعثم،يمينهمعشاهدبشهادةالمال

شاهدشهادةكانتفان،المالنصفغرم:شاهدرجعثم،شاهدين

كله.المالغرم:الشاهدرجعثم،الطالبيمينمع

.(نعم):قال؟كلهالمال:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"أ":"يلزم".في

وما.يرد"ولا"يلزمه:اللهرحمهبازابنالعلامةوقالرد"،"يكونفي"ب":

المؤلفسيذكرهلماالموافقوهوالمعنىليستقيمالصحيحهوالعلامةذكره

احمد.الامامعنرواياتمن

القناعكشاف)2/351(،المحررعلىالنكت)2/351(،المحررانظر:

".العنقريحاشية"مع435()3/المربعالروض444(،)6/

القناعكشاف)2/351(،المحررعلىالنكت)2/351(،المحررانطر:

".العنقريحاشية"مع435()3/المربعالروض444(،)6/

=القناعكشاف351(،)2/المحررعلىالنكت351(،)2/المحررانظر:
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المالاستحقإذاالرجلعناحمدسئل:)1(بختانبنيعقوبوقال

قلت:.)2(الماليرد:الشاهد؟فقالرجعثم،يمينهمعشاهدبشهادة

ع!ي!.النبيقضاء:فقال؟اليمينمعنىإيش

عنالشاهدرجعفإن:عبداللهلأبيقلت:القاسمبنأحمدوقال

قضيوحدهشاهدلانهكله؛المال:قال)3(؟يغرمكمالشهادة

ء)4(
لهقلت.أحفظهلا:قلتفيها؟مالكقولكيف:قاللم،دته."

نصففعليهالشاهدرجعإن:يقولكانمالكاإن-المجلسهذابعد-

فلم،الطالبويمين)6(،شهادتهبمقتضىحكمتإنمالأني(؛)الحق

هـ..ا.قولهعنرجعاره

أبووخرجه،مالككقول)7(الشافعيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".العنقريحاشية"مع)3/435(لمربعالروض444(،)6/

الصالحينأحد"كان:الخطيبقال.يوسفأبوبختانبنإسحاقبنيعقوب

554(.)2/الحنابلةطبقات281(،)14/بغدادتاريخ:انظر."الثقات

القناعكشاف)2/351(،المحررعلىالنكت)2/351(،المحررانظر:

".العنقريحاشية"مع435()3/المربعالروض444(،)6/

"يلزم".:في"ب"

القاناعكشاف)2/351(،المحررعلىالنكت)2/351(،المحررانظر:

".العنقري"حاشية435()3/المربعالروض444(،)6/

05(،)11/الذخيرة)4/98(،الفروق)1/328(،الحكامتبصرةانظر:

102(.)7/العدويحاشية

".بشهادةبشيئينحكمتإنما"لانيففيها:النسخباقيأما،في"أ"كذا

051(،)2/الديباج)8/252(،الطالبينروضة)8/923(،التهذيب:انظر

=المحتاجمغني)4/936(،بجيرمي)942(،الدمأبيلابنالقضاءأدب
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الحكمفوقعالشاهد،مقامقامتاليمينأنعلىبناء)1(الخطاب

:وجوهويؤيده،ذلكأنكروأحمد،بهما

.بالضمانمنفردافكان،الدعوىحجةالشاهدأن:منها

خصمه،علىبحجةليسوقوله،الخصمقولاليمينأن:ومنها

به)2(.للحاكممطالبتهمجرىفجرى،للحكمشرطهووإنما

بشهادةحجةجعلناهاإنمالكناحجة)3(جعلناهالوومنها:أنا

الشاهد.

شهادتهعلىتقديمهالجازكالشاهدكانتلوأنها)4(ومنها:

.(وللشافعية)لناوجهينذلكفيأنمع،الآخركالشاهد

القضاءفيالمنازع:يعني-واحتج:(""التعليقفي)6(القاضيقال

نألهلجازاخركشاهدالمدعييمينكانتلوبأنه-ليمينوبالشاهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)4/443(

الهدايةانطر:عدا"أ".النسخجميعمنساقط"الخطابابو"وخرجه

)3/453(.الروضعلىالعنقريحاشية)2/53(،

".الحاكم"مطالبة:و"د"وفي"ب"

.من"هـ"ساقطة"حجةإ

من"أ".ساقطة"انها"

الديباج)8/252(،الطالبينروضة)2/315(،المحررعلىالنكتانطر:

513(.)2/المذهب

توفي.يعلىأبوالفراءابنالحنبليالبغداديمحمدبنالحسينبنمحمد

سير)3/361(،الحنابلةطبقاتانظر:-.تعالىاللههـ-رحمه458سنة

)16/89(.المنتظم)18/98(،لنبلاءأعلام

037



يقدمأنجازشاهدانعندهكانلوكما،عندهالذيالشاهدعلىيقدمها

شاء)1(.أيهما

ولهذا،آخرشاهدبمنزلةإنها)4()3(نقوللاأنا:)2(والجواب:قال

احتياطا.اعتبرناهاوإنمابالشاهدالضمانيتعلق

واحد.بشاهدالحقيثبتأنإلىيؤديإليهذهبتمما:قيلفان:قال

،()الغيمفيالهلالفيالمخالفقالهكما،ممتنعغيرهذا:قيل

فلا،وتتكررتكثرالمعاملاتلان؛أيضاضرورةوهو)6(،القابلةوفي

بالحبسالحنفيةاحتياطعلىوقياسها)7(،شاهدانوقتكلفييتفق

.)9(الغائبعلىالبينةمعالمدعيويمينللاعسار)8(الشاهدمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)9(

315(.المحرر)2/علىالنكت:انظر

و"و".و"هـ"و"د"من"جى"ساقطةلجواب""و

."نقول"لانا:هـ"في"

."إنهما":هـ""في

)3/913(،المبسوط028(،و)2/263الحسنبنلمحمدالاصلانظر:

فتج)49(،الحكاممعين)1/931(،الحقائقتبيين81(،)2/الصنائعبدائع

.325()2/القدير

)1/902(،القضاةروضة)312(،الفقهاءدرنو)6/94(،المبسوط:انظر

.(014)2/الاختيار"الرسالة"،84()2/الابحرملتقى

من"ا".ساقطة")شاهدان

."للاعتبار":أافي"

)3/417(.الهنديةالفتاوى02(،0و)891الحكاممعيننظر:

عابدين-ابنحاشية191(،)1/القضاةروضة)16/118(،المبسوطنظر!
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الروايةنعرفلا:فقال،الشاهدعلىاليمينتقديمجوازماو:قال

الجواز.بمنع

،الشهادةتسمعثمأولا،يحلفأنبجوازنقولأنويحتمل:قال

علىاليمينتقدمةيجوزلاأنهويحتمل)1(،هريرةأبيابنقولوهو

إذا:قال)2(،الحارثأبيروايةفيأحمدكلامظاهروهوالشاهد،

الشاهد؟ثبوتبعداليمينفاثبت،وأعطيحلفواحدشاهدلهثبت

حينئدتقوىوانما،المتداعيينأقوىجنبةفيتكوناليمينلان

،الشهادةعليهتترتبلاماعلىتترتبأنيجوزاليمينولانبالشاهد،

فيالمعنىهذايعتبرولا،الشاهدشهادةتقدم:اليمينشرطمنفيكون

الشاهدين.

)1

)2

المعربلمعيارا،(11/61)الذخيرة،(5/691)المدونة،(5/054)

روضة)16/236(،لكبيرالحاوي)1/332(،الحكامتبصرة)01/264(،

المحتاجمغني)261(،الدمابيلابنالقضاءأدب016(،)8/الطالبين

المغني021(،)2/المحرر027(،)8/المحتاجنهاية)4/704(،

القناعكشاف09(،)01/المبدع)6/485(،الفروع)14/59(،

315(.)2/المحررعلىالنكت485(،)6/

.ـالشافعيةشيخالامامعليأبوديالبغدهريرةأبيبنالحسينبنالحسن

043(،)15/الانبلاءأعلامسير:انظر-.تعالىاللهرحمه-هـ34هسنةتوفي

192(.)2/للأسنويالشافعيةطبقات)3/256(،الشافعيةطبقات

)2/513(.المذهبالديباج252(،)8/الطالبينروضة:فيقولهنظرو

".الحارث"ابن:عدا"ا"النسخفي
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يقصدوما،المال:واليمينبالشاهدفيهايحكمالتيوالمواضع

)2(والرهنالثمنوتاجيلالخيارمنوتوابعها،والشراءكالبيع،به)1(

والاجارة،البلد،نقدغيرنقدأو،المبيعفيصفةواشتراط

)7(،والشركة،)6(والمضاربة،()والمزارعة،والمساقاة)4(،)3(والجعالة

11/15و)(7771/)لذخيرةا،(4/09)وقلفرا،(5/412)لمنتقىا:نظرا(1)

المحتاجمغني)426(،الدمأبيلابنالقضاءأدب)2/238(،التفريع95(و

المربعالروض)102(،التسهيل)8/313(،المحتاجنهاية)4/443(،

المسائلرووس)14/128(،المغني)2/664(،الحكاممعين)726(،

"أ".عداالنسخجميعمنساقط"والرهنالثمنوتأجيل)الخيا)فوله)2(

مقابلةفيمعلوممالالتزام:وهي-وضمهاوكسرهاالجيمبفتح-الجعالة)3(

)281(،المطلع)246(،التوقيف:انظر.الاجارةوجهعلىلامعلومعمل

)916(.الطلبةطلبة)916(،الفقهاءانيس

يحتاجماسائروعملبسقيهليقوماخرإلىشجرهلرجليدفعأن:المساقاة)4(

التوقيف726(،)2/التوضيح)7/527(،المغني.ثمرهمنمعلومبجزءإليه

)271(.التعريفات)274(،الفقهاءأنيس)653(،

المغنيبينهما.والزرععليهاويعمليزرعهامنإلىالارضدفع:المزارعة)5(

.726()2/التوضيح555(،)7/

فيهيتجرمنإلىقدرهمعلوممعينمعناهفيومامالدفعهي:المضاربة)6(

)2/717(.لتنقيحوالمقنعبينالجمعفيالتوضيح.ربحهمنمعلومبجزء

)278(.التعريفات)066(،التوقيف(،126)4/الزركشيشرح:وانظر

التوضيح)7/901(،المغني.تصرفأواستحقاقفيالاجتماعهي:الشركة)7(

.()391الفقهاءنيس(،124)4/الزركشيشرح711(،)2/
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.(1)والهبة

عليه.)4(الوقفأو،لمعين)3(والوصية:المحرر")2("فيقال

عامة،لجهة(كانتا)إذاوالوقفالوصيةأنعلىيدلوهذا

اليمينلإمكان،ويمينبشاهدفيهمايكتفىلاأنه،والمساكينكالفقراء

معينا.كانإذاعليهالمدعىمن

واحدحلفوإنفيها)7(،اليمينيمكنفلا:المطلقةالجهةوأما)6(

أنهمجماعةادعىلووكذلك،غيرهإلى)8(يمينهحكميسرلممنهم

ذلك،يستحقوالمواحدشاهدبذلكوشهد،رجلعلىديناورثوا

فيهيشاركهولا،حقهاستحقبعضهمحلفوان،جميعهميحلفواحتى

حلفأمكنفلوشيئا،يستحقلايحلفلمومن،الورثةمنغيره

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)738(،التوقيف)255(،الفقهاءنيس.عوضبلاالعينتمليكهي:الهبة

.31()9التعريفات

/2()312.

)792(،الفقهاءأنيس.الموتبعدماإلىمضافتمليكهي:الوصية

)326(.التعريفات)727(،التوقيف

)4/268(،الزركشيشرح.المنفعةوتسبيلالاصلتحبيسهو:الوقف

)731(.التوقيف)328(،التعريفات

."كانا":هـ"و""أ"وفي

عدا"أ".الانسخجميعمنساقطةو"معينا"من"ب"،ساقطةوأما""معيعا

257(.)8/الطالبينروضة:انظر

إلىويمينهحكمهيسر"لم:وفي"ب""،غيرهإلىبيمينهيحكم"لم":في"

".غيره
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معينةمحلةفقراءعلىيقفأويوصيبأن-والوقفالوصيةفيالجميع

انتقلولو،يمانهموبشاهدوالوصيةالوقفثبت-حصرهميمكن

لوكما،أولاالمعينينبشهادة)1(ثبوتهذلكيمنعلم:بعدهممنالوقف

الوقفثبت،بعدهوالمساكينالفقراءعلىثموحدهزيدعلىوقف

وقدوتبعا،ضمناالاولالثبوتبحكمبعدهمنإلىوانتقل،بشهادته

الاصلفييغتفرلامافيهاويغتفر،التبعيةالاحكامفي)2(يثبت

معروفة.وشواهده،المقصود

والوديعة،،والعواري،الغصوب:واليمينبالشاهديثبتومما

،()والحوالة،الماليوجبماأو،بالمالوالاقرار)4()3(والصلح

)8(،والقرض،واسقاطها)7(،بالشفعةوالمطالبةوالابراء)6(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

ثم"."ثبوتهمفي"ب":

"ثبت".:و"و"وفي"ب"

)025(.المطلع.المختلفينبينالاصلاحإلىبهايتوصلمعاقدة:الصلح

.()176التعريفات)046(،التوقيف.النزاعيدفععقد:وقيل

)05(.التعريفات)83(،التوقيف.عليهلاخربحقإخبار:الإقرار

عليه.المحالذمةإلىلمحيلذمةمنوتحويلهالديننقلشرعا:الحوالة

.)924(المطلع،()126التعريفات

الفقهيةالموسوعة.قبلهاواخرذمةفيلهحفاالشخصإسقاطهوالابراء:

.(421/)1الكويتية

المقنعمشتريها.يدمنشريكهحصةانتزاعالشريكاستحقاقهي:الشفعة

.()432التوقيف،()168التعريفات:وانظر.527()3/الكافي(،115)

بصيغةلمثلهتسلمهيصحمعلوماقدر،مالهمنالتصرفجائزدفع:القرض

)444(.الكليات)058(،التوقيف.بدلهويردبهلينتفع

375



(1)اقلصدوا

لمهر.ا

وتسمية،النسبمجهولرقودعوى،الخلعوعوض،

فصل

منفيه)3(قصاصلاوماكالخطأ)2(،للمالالموجبةالجناياتوفي

،(لجائفة)و،والمأمومة)4(،والمنقلة،كالهاشمةالعمد،جنايات

لعتق،و،والمجنون،والصبيالعبد،والحرالكافر،المسلموقتل

الكافرقتلودعوى،إليهوالايصاء)7(،المالفي)6(والوكالة

رقه،)8(يمنعسابقاإسلاماالاسيرودعوى،سلبهلاستحقاق

:)9(روايتان

وامرأتين.ورجل،ويمينبشاهديثبتأله:إحداهما

برجلين.إلايثبتلا:والثانية

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)326(.المطلعهالعكاحعقدفيالمسفىلعوضهو:الصداق

.92(0/3)الإنصاف:انظر

".قصاصفيهيجبلا"وما:وفي"أ"

من"أ".مثبتةلمنقلة""و

)492(.الفقهاءأنيس)367(،المطلع.الجوفتبلغالتيالطعنة:الجائفة

فيه.ليتصرفولايةأوتسلطعليهلهفيمامثلهالتصرفجائزاستنابة:الوكالة

)733(.التوقيف

.واي!فضاء"":""بفي

.""لمنع:أ""وفي

92(.03/)الإنصاف(،1/128)4المغني:انظر
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كما)1(،كفرهمعيمينهتقبلبلمسلما،الحالفكونيشترطولا

العبدأوالفاسقعنأحمدسئل:أبوالحارثقال،عليهالمدعىكانلو

فان:لهقلت،دعواهعطيه)2(وأحلفه:قالواحدا؟شاهداأقامإذا

المدعيكان)4(وان:قالعدل؟غير)3(والمدعيعدلاالشاهدكان

إذا،مجوسياأو،نصرانياأو،يهودياأو،امرأةكانتو(،عدل)غير

)6(.ادعىماعطيو،حلفواحدشاهدلهثبت

معفيقول،شاهدهصدقعلى)7(المدعييحلفأنيشترطوهل

لعدم؛يشترطلااله:المشهورالصحيح؟صادقشاهديوان:يمينه

يمينهعنكافيةالاستحقاقعلىيمينهولان؛لاشتراطهالموجبالدليل

أحمد)8(أصحاببعضوشرطه،شاهدهصدقعلى

)1(

)2(
)3(

)4(
)5(
)6(

)7(
)8(

الام)1/328(،الحكامتبصرة)11/56(،الذخيرة)471(،الكافي:انظر

الزركشيشرح)01/258(،المباع)14/132(،المغني143(،و1)7/ه

314(.)2/المحررعلىالنكت)7/313(،

عطه"."وفي"و":

وقدظاهرخطأوهو."عليه"والمدعى:"و"وو"هـ"و"د"و"بر"وفي"ب"

نسخته.من"عليه"كلمةاللهرحمهبازابنالعلامةطمس

من"و".ساقطة"كان"

من"هـ".ساقطةعدل"غيرالمدعيكانوان:"قال

)4/1314(،المقنعمعالخرقيمختصر)1/336(،للخلالالجامعانظر:

النكت)2/317(،المحرر)7/387(،الزركشيشرح026(،)14/المغني

)025(.للدمنهوريالربانيالفتح2(،ه16/)0المبدع)2/217(،والفوائد

".عليه"المدعى:في"ب"

من"د".ساقطة"احمد"
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المدعي،بيمينقويتولهذا،ضعيفةبينةالبينةلان)1(؛والشافعي

فييقوىالقولوهذاالشاهد،صدقعلىبحلفهتقوىأنفيجب

يكنلمأو،الحاكمارتابإذافيقوى،موضعفيويضعفموضع

كذلك.الامريكنلمإذاويضعف،مبرزاالشاهد

فصل

ابنعنالشهود)3(بتحليفالقولحزم)2(ابنأبومحمدحكىوقد

انه(-بشر)بنمحمد-وهوبقرطبةالجماعةوقاضي)4(،وضاح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والفوائدالنكت)03/31(،الكبيرالشرح)2/316(،المحررانظر:

الزركشيشرح)01/258(،المبدع)03/28(،الانصاف)2/316(،

106(.)3/الاراداتمنتهىشرح)7/313(،

المحتاجمغني)8/252(،الطالبينروضة)6/935(،الأم:انظر

374(.)4/المطالبأسنى)01/253(،المحتاجتحفة)4/443(،

لمحلى)9/937(.

افنديلددهالشرعيةلسياسة)38(،نجيملابنالشرعيةالسياسةانظر:

طبقات)3/212(،كثيرابنتفسير)6/355(،القرطبيتفسير)111(،

فتح)112(،للماورديالسلطانيةالاحكام)7/701(،للسبكيالشافعية

237(،)2/والحكمالعلومجامع412(،)35/الفتاوى412(،)35/الباري

281(.)2/لفوائدوالنكت

اللههـ-رحمه287سنةتوفي،دثهابوعبدالمروانيبزيعبنوضاحبنمحمد

.(917)2/المذهبالديباح445(،)13/النبلاءعلامسير-.تعالى

بنسعيدبنمحمدوهو)2/914(.الحكامتبصرةفيكما"بشير"الصواب

انظر:-.تعالىالله-رحمههـ891سنةتوفي.المعافريشراحيلبنبشير

الطيب=نفح)68(،للنباهيوالفتياالقضاءيستحقفيمنالعلياالمرقبة

378



عنوروي:قاللحق)1(،بهشهدواماأنباللهتركةفيشهوداحلف

.الشهود)2(الحاكميحلفأنالناسلفسادأرى:قالألهوضاحابن

تحليف-وتعالى-سبحانهاللهشرعوقدببعيد،ليسوهذا

وكذلكالسفر)3(،فيالوصيةعلىالملةأهلغيرمنكاناإذاالشاهدين

إحدىوهو)4(،الرضاعفيشهدتإذاالمرأةبتحليفعباسابنقال

أصلناعلىالشاهديحلفلا:)6(القاضيقال(،أحمد)عنالروايتين

.)7(الموضعينهذينوذكر،موضعينفيإلا

فيهماقبلالموضعان)8(هذان-:روحهالله-قدسشيخناقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.)2/358(

.()2/914الحكامتبصرة:انظر

من"ا".ساقطالشهود""الحاكمإلىشهدوا"ماان"بالثه:قولهمن

لابنالشرعيةالسياسة)175(،الحكاممعين)9/937(،المحلىوانظر:

عنهرو[ه،شريجفيهمارتابإذاالشهوديحلفكانومقن)38(.نجيم

لابنالشرعيةالسياسة.ليلىابيابنوكذا)2/377(،القضاةأخبارفيوكيع

لابنالقرانأحكام)112(،أفنديلددهالشرعيةوالسياسة)38(،نجيم

244(.)2/العربي

ذلك.تفصيلوسيأتي،المائدةسورةمن)601(الايةفيكما

336(.)8/و482()7/عبدالرزاقرواه

)2/237(.والحكمالعلومجامع:انظر

أبويعلى.

و"و".من)د"ساقطة"الموضعينهذين"وذكر

281(.)2/المحررعلىوالفوائدالنكت:انظر

".الموسردر":فيإو"

937



شهادتهقبلتمنكلن:فقياسه،للضرورةوحدهاوالمرأةالكافر

.()1استحلفللضرورة

نأفأولى،بهمارتابإذاالشهوديفرقأنللحاكمكانواذا:قلت

بهم.ارتابإذايحلفهم

:أقسامثلاثةوالتحليف)2(

الشاهد.وتحليف،عليهالمدعىوتحليف)3(،المدعيتحليف

صور:ففيالمدعيتحليففاما

دلتوقدالدماء،فيقسامة:نوعانوهي،القسامةأحدها)4(:

المدعين،بأيمانقيهايبدلهو(،)الصريحةالصحيحةالسنةعليها

إحدىفيوأحمد)6(،مالككمذهب،بالقصاصفيهاويحكم

وحديثما.قديمامشهورفيهاوالنزاع،)7(الروايتين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المرضعة.استحلافذكر)35/412-15/992(،الفتاوىمجموعانظر:

252(.)2/عطيةابنوتفسير115(،)5/جريرابنتفسير:وانظر

"وللتحليف".:في"ب"

من"د".ساقطة"المدعي"

إحداهما"."وفي"أ":

تخريجه.مد

القرطبيتفسير)206(،الكافي314(،)25/الاستذكار)987(،الموطا:انظر

.2(70)2/التفريع،)385(القوانين،293(/1)الحكامتبصرة،(1/574)

المغني-،547()5/المسائلرووس،)492(التذكرة،(4)45الارشاد:انظر

083



،القرانعليها)1(دلوقد،الأموالفياللوثمعالقسامة:والثانية

.)2(سنذكرهكما

رجلبيتعلىقولمأغار)4(إذا)3(:مالكأصحابقالوقد

مامعاينةعلىيشهدواولم،إليهمينظرونوالناس،فيهماخذواو

القاسمابنفقالوانتهبوا؛أغارواألهمعلموا()ولكنهمأخذوا،

مالكالأن؛يمينهمعالمنتهب)6(قولالقول:الماجشونوابن

قولالقولعددها:فييختلفانالصرةمنتهبفيقال)7(

وابن)11(كنانةوابن1()مطرفوقال)9(.يمينهمعالمنتهب)8(

،(48)6/الفروع،()182الاحمدالمذهب،(511)2/المحرر،2(140/)2

341(.)8/النهىوليمعونة76(،)6/القماعكشاف284(،)5/الكافي

."عليه":د"عدا"النسخجميعفي)1(

عضر.السابعالطريقفيمفقملاالمصنفعنهوسيتكلم.ص)384()2(

.265()8/الذخيرة،(89168)2/الحكامتبصرة:انظر)3(

.غار"":"بو"أ"في"()4

.""ولكن:و"د""ب"في)5(

منه"."المنتهبو"و":في"د")6(

)4/176(.المدونة)7(

منه"."المنتهبفي"هـ"وإو":)8(

.332()7/والاكليلالتاج،(131)7/الجليلمنح،265()8/الذخيرة:انظر)9(

-رحمههـ022سنةتوفي،ابومصعبالهلاليمطرفبنعبداللهبنمطرف)01(

034(،)2/المذهبالديباج07(،)28/الكمالتهذيبانظر:-.تعالىالله

)1/57(.النورشجرة

الله=-رحمههـ186سنةتوفيابوعمرو،كنانةبنعيسىبنعثمانهو)11(

381



منه)2(المنتهبقولالقول:)1(حبيب

.()الظالمعلى

.ا)3()4(
ويحمليشبهلمحيمايمينهمع

لان؛رفاقهخذهماضمنالمغيرينمنأخذومن:مطرفقال

وهمجميعاأخذواولو،والمحاربينكالسراقلبعضعونبعضهم

فيصبغوالماجشونابنوقاله،ينوبهماحدوكلضمناملياء،

)6(.الضمان

وجهعلىالسلاح)7(شهروإذاكالمحاربينوالمغيرونقالوا:

الفساد،وجهعلىاو،تامرة)9(بينهمعلىذلككان)8(،المكابرة

ذلكمثلظلماوينتهبولايتهأهلبعضعلىيغيرالبلدواليوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)12/392(.الإسلامتاريخ21(،)3/المداركترتيب:انظر-.تعالى

مرداسبنعامرالجليلالصحابياحفادمنسليمانبنحبيببنعبدالملك

-.تعالىالله-رحمههـ238سنةتوفي،ابومروان،عنهاللهرضيالسلمي

النورشجرة)2/8(،المذهبالديباج)12/201(،النبلاءاعلامسير:انظر

.74(/1)الزكية

من"ب".ساقطة"منه"

"يشتبه".:النسخباقيوفي"يشبه"،:و"هـ"في"أ"

"ويحتمل".:النسخباقيوفي،"ويحمل":في"أ"

الجليلمنح168(،و)2/89الحكامتبصرة)8/265(،لذخيرةانظر:

332(.)7/والإكليلالتاج(،131)7/

.(562)8/الذخيرة:انطر

.أشهروا"":هـ"و""د"في

."المحاربة":"ب"في

.""تاثره:و"و""و"ب"أ"في

382



المغيرين.في

)1(يلزم،فماتعبداغصبارجلينأنثبتولو:القاسمابنوقال

.)2(ينوبهبماالمعدمرفيقهذمةالمليءويتبع،المليءمنقيمتهأخذ

ادعىلما-:)3(اللهرحمه-شيخنافقالذلكعلىالقراندلالةماو

الوصياننكروالمخوص)6(،المفضض()الجام)4(السهميورثة

)7(مشتريهوذكر،المدعىالجامظهرفلما،جامهناككانأنهالشاهدان

خلففاذا،المدعيندعوىيقويلوثاهذاصار:الوصيينمناشتراهأنه

ذلك.فيصدقا:لصاحبهمكانالجامبأنالاوليان

ردتهناكلكنالدماء،فياللوبنظير،الأموالفيلوثوهذا

يمينفصارت،عليهالمدعىحلفأنبعد،المدعيعلىاليمين

وفيابتداء،يستحلفلاالدمفيأنهكماكعدمها،وجودهاالمطلوب

المطلوبكانوان،يمينهمعبدعواهالمدعييعطى)8(الموضعينكلا

للحلف.باذلاأو،حالفا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

."مفلز":"و"وهـ""و"د"فيو،"مهفلز":"أ"في

.(8/562)ةخيرلذ:نطرا

486(.)14/الفتاوىمجموع:انظر

481(.)5/الباريفتح.معاويةبيبنبديل:وقيل،بريلوهو

482(.)5/الباريفتحالإناء،:الجام

."المخصوص":د""في

"المشتري".عدا"أ":النسخباقيفي

.""الموضوعين:و""و"و"ب"أ"في
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حتى،الدمفيذلكمثلعلىدليلللأوليين)1(اللهاستحلافوقي

:عباسابنحديثوفي،المطلوبينليمينمقابلةالاوليينيمينتصير

أنهما"ادعيا)3(:عكرمةحديثوفي")2(5لصاحبهمالجامأن"حلفا

هذهفيفكانوغيبا")4(،كتماماأنهماالاوليانفحلف،منهاشترياه

علىالايمانردتجاملهيكنلمبأنهكذبهماظهرلماأنهالرواية

.()ادعوهماجميعفيالمدعين

هل:كذبهظهرثم،حلفإذاالمطلوبأن:البابهذافجنس

جانبفيالمشروعةاليمينلان؛يدعيهفيمابيمينهللمدعييقضى

قوي:المطلوبوكذبالبعضفيالمدعيصدقظهرفاذا،الاقوى

وكماالواحد،الشاهدمع)7()6(يحلفكمافحلف،المدعيجانب

انتهىه؟الحسيةاليدعلىمقدما)8(العرفيةاليدصاحبيحلف

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

."للأولين":"و"في

048(.)5/)0278(رقمالبخاريرواه

عنهاللهرضيعباسابنمولى،الهاشميالمدنيأبوعبداللهالبربريعكرمة

-.تعالىاللههـ-رحمه501سنةتوفي.المفسرالحافطالعلامةالحبرالامام

)5/12(،النبلاءأعلامسير)1/167(،الحديثعلماءطبقاتانظر:

1(.20)7/المنتظم)43(،الحفاظطبقات

جرير)5/116(.ابنرواه

.""ادعوه:و""في

.""حلف:"يبفي

و"هـ".من"ب"ساقطة"مع"

"فقدم".وفي"ب":
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ثبوتهاطرقفإنالدماء،فيمنهأقوىالاموالفيباللوثوالحكم

والرجل)1(،واليمينبالشاهدتثبتفانها؛الدماءثبوتطرقمنأوسع

واذا،الطرقمنذلكوغير،وبدونهالرد،معوالنكول،والمرأتين

وبيدهعمامةعليهرجلوأمامهالرأسمكشوفهولمنبالعمامةحكمنا

الشاهدين،مقامالقائمالظاهرباللوثذلكفانما،هاربوهوأخرى

بكثير.منهماواقوى

فيالشارعاعتبرهاوقد،المدعيلصدقظاهرةعلامةواللوث

قتلاثنانادعىإذاالسلباستحقاقوفي)3(،النسبوفي)2(،اللقطة

الاخر)4(،سيففيمنهأدلأحدهماسيففيالدمأثروكانالكافر،

.تقدمكما

ظهرثم،لهوحلففأنكر،مالهسرقةعليهادعى(إذا):هذاوعلى

المدعىيمينمنأولىيمينهوكانت،المدعيحلف:المسروقمعه

القسامة.فيالدماستحقاقدعوىحكمحكمهوكان،)6(عليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

من"و".ساقطة"واليمين"

تخريجه.تقدم

رجبابنقواعد)16/703(،)8/937(،الانصافالمغنيانظر:

الفروع)016(،المقنع)5/896(،النهىاوليمعونة)2/387(،

مختصر)5/245(،الرائقالبحر)6/253(،الصنائعبدائع)4/578(،

992(.)3/الحقائقتبيين(،)134القدوري

تخريجه.تقدم

من"هـ".ساقطةوهي"فإذا":في"أ"

ساقطة="عليهلمدعىيمينمن"اولىقولهإلىله"وحلففانكرماله"سرقة
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المسروقباقيليحضريضربهأنالواليمنطلبفلوهذا،وعلى

كنزأحضرحتى)2(،أخطببنحييلمجزالنبيعاقبكماذلك)1(،فله

.تقدمكما)3(الحقيقأبيابن

.)4(عليهاليمينردتإذا:لثانيةو

.تقدمكما،واستحقمعهخلفواحدشاهدلهشمهدإذا:والثالثة

لكلفيحكم،والصانعينالزوجينتداعيمسالةفي:والرابعة

يمينه.معلهيصلحبمامنهما(واحد)

شاهديه.معتحليفه:والخامسة

.)6(
"كتابفييونسبنسريجفقال،ذلكفيالسلفاختلفوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"أ".من

أفنديلددهالشرعيةوالسياسة)48(،نجيملابنلشرعيةالسياسةانظر:

)178(.الحكاممعين)124(،

سبقوقد".أخطببنحصي"عم:والصواب،النسخجميعفيهكذا

)16(.صمفصلاتخريجه

حصي".كنزأحضرحتىالحقيقأبيابنع!م!مالنبيعاقب"كمافي"و":

من"ب".ساقطة"عليه"

من"أ".ساقطة"واحد"

هـ235سنةتوفي،أبوالحارثالبغداديالمروزيإبراهيمبنيونسبنسريج

والتعديلالجرح)4/502(،الكبيرالتاريخانظر:-.تعالىالله-رحمه

)11/146(.الانبلاءاعلامسير503(،)4/
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)3(الشيبانيعن)2(هشيمحدثنا:لهالقضاء")1(

)4(.بينتهمعالرجليستحلفشريح

كان:قالالشعبيعن

.ذلك)6(مثلإبراهيمعن()مغيرةعنهشيمحدثنا

استحلفأنه)8(:عبداللهبنعونعناشعث)7(عنهشيمحدثنا

لابمالكلاقضيكنتما:فقال،يحلفأنابىفكانه،بينتهمعرجلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.صبريحسنعامرد.تحقيق-البشائر-دارفقطمنهالثانيالجزءطبع

مفقود.الأولوالجزء

-رحمههـ183سنةتوفي.معاويةأبوالسلميحازمأبيبنبشيربنهثيم

)8/242(،الكبيرالتاريخ)9/115(،لتعديلوالجرح:انظر-.تعالىالله

)8/287(.الانبلاءاعلامسير

معين:ابنقال،شيبانبنيمولىابوإسحاقفيروزسليمانابيبنسليمان

والتعديلالجرحانظر:-.تعالىالله-رحمههـ913سنةتوفي.حجةثقة

)6/391(.العبلاءاعلامسير444(،)11/الكمالتهذيب122(،)4/

والشافعي416(،)2/القضاةأخبارفيووكيع552(،)4/شيبةابيابنرواه

المحلى)3/333(،العلماءاختلافمختصروانظر:)7/282(.الامفي

)01/401(.السنةشرح371(،)9/

ترجمته.تقدمت،مقسمبنمغيرة

ساقطذلك"مثلإبراهيمعنمغيرة"عنقولهإلىالثيباني"عنهثيم"حدثنا

من"هـ".

توفي.اخرىوضعفهمرةمعينابنوثقه،الكوفيالكنديسؤاربنأشعث

الكامل271(،)2/والتعديلالجرح:انظر-.تعالىالله-رحمههـ136سنة

)6/275(.العبلاءاعلامسير04(،)2/معينابنتاريخ034(،)2/

".أبيه"عن)01/442(:البيهقيعند
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)1(.عليهتحلف

.)3(والشعبي)2(عتبةبنعبداللهبنعبيداللهعنالمنذرابنوحكاه

معالطالبعلىاليمينأوجبشريحانرىإنماعبيد:أبوقال

حدثنا.بذلكفاحتاط،معاملتهمفيمدخولينالناسرأىحين،بينته

)7(البختريأبيعن)6(هاشمأبيعن()سفيانعن)4(عبدالرحمن

الناسرأيت:قالالقضاء؟فيأحدثتالذيهذاما:لشريحقيل:قال

.فاحدثت)8(أحدثوا

.)9(بينتهمعالرجليستحلف:حيبنوالحسنالاوزاعيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

ذكركماالقضاء""كتابفييونسبنوسريج)01/442(،البيهقيرواه

281(.)14/المغنيوانطر:-.تعالىاللهرحمه-المؤلف

عتبة.بنعبداللهوعمده)54023(رقم552()4/شيبةأبيابنرواه

)52023(.رقم552()4/شيبةابيابنرواه

.مهديبنعبدالرحمن

."الثوري"

وثقهفقيهاكانالواسطيالرمانيهاشمأبوالاسودبن:وقيل،ديناربنيحيىهو

والتعديلالجرح:انطر-.تعالىاللهرحمههـ-132سنةتوفي.معينوابنأحمد

.(152)6/النبلاءاعلامسير362(،)34/الكمالتهذيب(،041)9/

هـ82سنةقتل.حاتمبوومعينابنوثقهالبختريأبوالطائيفيروزبنسعيد

الكمالتهذيب)4/54(،لتعديلوالجرحانطر:-.تعالىالله-رحمه

)4/937(.الحلية)4/927(،النبلاءاعلامسير32(،)11/

و)4/552(شيبةابيبنو)6/183(،الطبقاتفيسعدابنرواه

)2/318(.القضاءاخبارفيووكيع027(،)7/

)9/937(.المحلى)3/333(،العلماءاختلافمختصرانطر:
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حنش)3(عن)2(الحكمعنليلىأبيابنوروى:)1(الطحاويوقال

.(")بينتهمع)4(الحسنبنعبيداللهاستحلفعليا"أن

أقضي"لا:فقال،يحلفأنفأبى،بينتهمعرجلااستحلفوأنه

")6(.عليهتحلفلابمالك

احتمالمعسيماولا،الشرعقواعدمنببعيدليسالقولوهذا

)7(.التهمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)3/333(."المختصر"العلماءاختلاففي

عتيبة.بنالحكم

وفي"و":"حبيش"،:نسخةوفي"الحسن"،وفي"ب":"حسن"،في"أ":

ختلافمختصرانظر:المعتمر.بنحنشوهو.الصوابوهو"حنش"

.(0/1144)والبيهقي،333()3/العلماء

ابوداود،و.ئقهالكوفيالكنانيربيعةابن:ويقالالمعتمر،بنحنشهو

.الثقاتحديثهلايشبهباشياء،عليعنيتفرد،بهلايحتج:حبانابنوقال

تهذيب)2/593(،الاعتدالميزان)7/432(،الكمالتهذيبانظر:

)3/53(.التهذيب

وهوالحر"بن"عبيدالله552(:)4/شيبةأبيوابن)3/333(،الطحاويعند

شاعراكانإدراكلهالكوفةأهلمنالجعفيالحربنعبيداللهوهو.الصواب

الجرح)5/66(،الثقات:انظر.الثقاتفيحبانابنذكره،القادسيةشهد

الوجهعلىقريباالمؤثفوسيذكره114(،)5/الاصابة311(،)5/والتعديل

الحر".بن"عبيداللهالصحبح

"المختصر"العلماءاختلاففيوالطحاوي)4/552(،شيبةابيابنرواه

قريئا.المؤلفسيذكرهكماوالخلال261(،)01/والبيهقي)3/333(،

السابقة.المراجع:وانظر261(،1/)0البيهقي282(،)7/الامفيالشافعي

)2/237(.لحكموالعلومجامع:انظر
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قد:فقالعنهسئلأحمدفان:)1(وجهانأحمدمذهبفيويخرج

عنسئلإذاوقيما،أجمعين-عنهماللهرضي-والصحابةعليفعله

.حامد)2(ابنذكرهماوجهان:كذاالصحابةبعضفيهاقال:فقاللةمسا

:قالمهناحدثناعلي)3(بنمحمدحدثنا:"الجامع"فيالخلالقال

يقولأنللحاكمأيستقيمالشهود،يقيمالرجلعنعبداللهأباسالت

من:قلت.عليذلكفعلقد:فقال؟احلفالشهود:لصاحب

عنليلىأبيابنحدثناغياثحفص)4(بنحدثنا:قال؟ذكره

بنعبيداللهعلياستحلف:قالحنش)6(عن()الحكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

281(،)14/المغني(،)2/138الهداية093(،)2/الكوسحمسائل:انظر

354(.)6/لقناعكشاف521(،)28/الانصاف451(،)28/الكبيرالشرح

وقته،فيالحنابلةإمامالبغداديأبوعبداللهنمروبنعليبنحامدبنالحسن

)3/903(،الحنابلةطبقاتانطر:-.تعالىاللههـ-رحمه304سنةتوفي

)17/302(.النبلاءاعلامسير

الامامعنالمرداويقال)2/337(.والحكمالعلومجامعوانظر:

مذهبهفهوالصحابةبعضقولأوإجماعأوسنةأوبكخابفيهاجابوما":أحمد

الانصاف"ا.هـ.الروايتيناصحعلىحجةعندهالصحابةأحدقوللان

.)03/376(

اللههـ-رحمه092سنةتوفيابوبكر،السمسارشعيببنعليبنمحمد

)2/333(.الحنابلةطبقات)3/927(،بغدادتاريخ:انظر-.تعالى

"جعفر".:في"ب"

عتيبة.بنالحكم

مختصرفيالطحاويعندلماالموافقالصوابوهو."حنش"في"و":كذا

قريئاترجمتهوتقدمت441(،)01/والبيهقي)3/333(،العلماءختلاف

"حبيش".:الانسخباقيوفي
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الشهود)2(معالحر)1(

.-عنهاللهرضي-

عليفعلهقد:قالهذا؟يستقيم:فقلت.

له،وجهفلاالتهمةبدونماو،التهمةوجودمعيقوىالقولوهذا

الله،رسوليا:فقال،"يمينهأو"شاهداك:للمدعي!النبيقالوقد

(")3(.ذلكإلالكليس":فقال،عليهحلفمايباليلافاجرإنه

نإ:حنيفةأبوقالوقد)4(،تقدمفقدعليهالمدعىتحليفماو

بالشاهدالحكمإنكارذلكعلىوبنوا،جانبهمنإلاتكونلااليمين

القسامةفي)7(يبدأنهو)6(،اليمينبردالقولوانكار(،)واليمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الطحاويعندلماالموافقوهوثبتناهماوالصواب"الحسن".وفي"أ":

الحر".بن"عبيدالله552()4/شيبةابيوابن)3/333(،

قريبا.تخريجهتقدم

تخريجه.تقدم

والخامس.الرابعالطريقفي

للجصاصالقرانأحكام)3/342(،العلماءاختلافمختصراذظر:

بدائع)2/96(،المنيفةلجواهرعقود)535(،المسائلرؤوس)1/623(،

225(.)6/الصنائع

الصنائعبدائع)17/34(،المبسوط)214(،القدوريمختصراذظر:

الخلافطريقة)537(،المسائلرؤوس172(،)8/القديرفتح023(،)6/

)174(.الشهيدللحسامالقاضيادبشرح)418(،

القسامة".فيبهمايبد"وألهو"و":و"هـ"وفي"د"
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.)1(عليهالمدعىبأيمان

فصل

)2(.تقدمفقدالشاهدتحليفماو

يحلف،فهلفأنكرها،شهادةعليهادعىلوأنه:بهيلتحقومما

الدعوىتصحإنهقيللوشيخنا)3(:فقال؟بذلكالدعوىوتصح

علىادعىفاذا)4(،للحقموجبسببالشهادةلان؛لتوجهبالشهادة

عننكلفاذا،ذلكلهكان:يمينهوسأل،بحقهلهشاهدأنهرجل

موجبالشهادةكتمانإن:قيلإن،بشهادتهادعىمالزمهاليمين

منعلىالضمانيجبقلنا:كماببعيد،هووما،تلفلماللضمان

للتلف،موجباكانإذاالواجبتركفان،الواجب(الاطعام)ترك

تهمةهذا)6(أنهذا:يعارضنهإلا،المحرمكفعلالضمانأوجب

لي:يقولفكأنهالمقصود،يحصلفلاعدالتهفييقدحوهوللشاهد،

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

كتاب)5/177(،العلماءاختلافمختصر)291(،القدوريمختصر:انظر

تكملة)01/373(،العناية)7/286(،الصنائعبدائع)4/426(،الاصل

64(.)2/اللباب4(،90)12/المناية(،918)9/الزائقالبحر

.ص)937(

القناعكشاف)6/945(،الفروع064(،)4/الكبرىالفتاوى:انظر

/6(.)033

"الحق".:في"أ"

"الطعام".عدا"أ":النسخباقيفي

و"و".من"ب"ساقطةهذا""أن
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الامر.نفسفيالضمانينفيلاهذاأنإلا)1(،بكتمانهفاسقشاهد

فيالشهادةعلىالشهادةمسألةضمنفيأبويعلىالقاضيذكروقد

الشاهد،علىحماليستالشهادةأن:وللادميتعالىللهالتيالحدود

نأ،قلانفجحدهاشهادةفلانعلىلي:قاللورجلاأنبدلالة

لاحضره،عليهحفاكانتولو،يحضرهولاعليه)2(يعدىلاالحاكم

لمإذاليس:وقال،ذلكالقاضيوسلم،الحقوقسائرفييحضرهكما

الشهادةتسمعلم،الدعوىتسمعلم)4(أو،والاغراء)3(الاستعداءيجز

الاصل،شاهدعلىالفرعشاهدمسألةفيذكرهاأعادوكذلك()،به

والاحضار)6(الاعداءعدمبدليلأحد،علىحفاليستالشهادةنو

.)7(شهادةفلانقبللهأنادعىإذا

علىحقالمتعينةالشهادةفان،إطلاقهعلىليسالكلاموهذا

ولا>:تعالىاللهقال،بتركهويأثمبها،القيامعليهيجبالشاهد،

وقال283[.:(]البقرةقلبمءاثم-فانهيكتقهاومنألشهدتكتمو

ماإذا:بهالمرادوهل282[:حوأ(]البقرةماإذاالشهداءولا؟ب>:تعالى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

من"د".ساقطة"إلا"

"يغري".:في"ا"

والاعداء"."الاستقراء:وفي"!"،والاستعداء""الاستواءو"و":في"د"

."لمإذا":في"ا"

الشهادةوتسمعفيهوالاغراءالاستعداءيسمعلاكثرهولها"لا:جملةفي"ا"

واضح.غيرومعناها"ا"إلاالنسخجميعمنساقطةالجملةوهذهبه"

"والقضاء".:عدا"ا"النسخجميعفي

033(.)6/القناعكشاف)6/945(،الفروع
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عنروايتانوهما)1(،للسلفقولينعلىللاداء؟أو،للتحملدعوا

بتركهياثم،لهحقفهيتعمهما،الايةأن:والصحيحأحمد)2(،

بهالدعوىتصححفاليستولكنوالوعيد،للفسقويتعرض

مستلزمفانه،بالابطالمقصودهاعلىيعودذلكلان؛عليهوالتحليف

.بالكتمانفيهوالقدح)3(لاتهامه

لأنه؛ضمنهبالحقشهادتهكتمإذاالشاهدأن:المذهبوقياس

أمكنهلوكما،الضمانفلزمه،يفعلفلمصاحبهحقتخليصأمكنه

يفعل.فلمهلكةمنتخليصه

فانه،بهلصاحبهيحكمفلمالحقلهتبينإذاالحاكمهذاوطرد

عليه.الواجبالحكمبتركعليهأتلفهلأنه؛يضمنه

وأيغرقأويحترقغيرهمتاعرأىبمنعليكمينتقضهذا:قيلفان

ذبحها،ويمكنهتموتشاتهرأىأو،تلفهأسبابدفعويمكنهيسرق

كله)4(5ذلكفييضمنلافانه

فيمنهوإنما:وغيره-عنهاللهرضي-عمرعنالمنصوص:قيل

)1(

)2(

)3(

)4(

تفسير)2/562(،حاتمابيابنتفسير)3/126(،جريرابنتفسيرانظر:

لعربيلابنالقراناحكام1/894(،كثير)ابنتفسير374(،)1/عبدالرزاق

.)1/338(

.2(294/)9الانصاف،2(94)92/الكبيرالشرح،(41/137)المغني:انظر

".اتهامه"يستلزم:في"أ"

ذلك".يضمنلا"فإئهفي"د":
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عليهوقاس)1(،ديتهفألزمهم،ماتحتىيسقوهفلمقوفااستسقى

.)2(يفعلفلمهلكةمنإنسانإنجاءأمكنهمنكلأصحابنا

ترد.فلابهانقضتمالتيالصورةهذهماو

بتركللاتلاف)3(سببانأنهما:والحاكمالشاهدوبينبينهاوالفرق

مالإتلافإلىتسببومن،والحكمالشهادةمنعليهماوجبما

.)4(
عنالممسكمنيكنلمالصورةهذهوفي،ضمانهعليهوجبعيره

أعلم.-وتعالىسبحانه-والله،الإتلافيقتضيسببالتخليص

)1(

)2(

)3(

)4(

522(،)01/المحلى:وانظر)09278(.رقم045()5/شيبةأبيابنرواه

المسائل)921(،يعلىلابيالسلطانيةالاحكام)7/09(،للمجدالمنتقى

)211(.للدمنهوريالربانيلفتح)37(،احمدالامامعليهاحلفالتي

السلطانيةالأحكام)25/352(،الكبيرالشرح)12/201(،المغنيانظر:

.()6/13الفروع)5/413(،الكبرىالفتاوى)921(،

الاتلاف".إلى"متسببانوفي"أ":

".محترم"مالفي"أ":
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فصل

والمرأتين.الواحدبالرجلالحكم:الحكمطرقمنالثامن[لطريق

رجلينيكونالتمفانرجالحممنشهيدينواشتمثهدوا>:تعالىاللهقال

فتذكوإخدلفماتضحلأنالشهداءمنترضونممنوامراقانفرجل

.282[:لاخرى(]البقرةإضد!ما

عنبدلوالمرأتينالشاهدأنعلىيدلالقرآنفظاهر:قيلفان

الشاهدين.عدمعندإلابهمايقضىلالهو،الشاهدين

لأصحابأمرهذا)2(فإنذلك،علىيدللاالقرآنقيل)1(:

أقوىإلىأرشدهمسبحانهفهو،حقوقهمبهيحفظونبماالحقوق

شهادةفإندونها،ماإلىانتقلواأقواهاعلىيقدروالمفإن،الطرق

غالئايتعذرالئساءلان؛المرأتين)4(شهادةمن)3(أقوىالواحدالرجل

الرجالحفظدونوضبطهنوحفظهن،الحكاممجالس!حضورهن

يكونالمفإن،رجلينبشهادةاحكموا:سبحانهيقلولم،وضبطهم

علىالمرأة-وتعالىسبحانه-جعلوقد،وامرأتانفرجل()رجلين

في:والثانيهذا،أحدها::أحكامعدةفيالرجلمنالنصف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

التمهيد)7/143(،الام147(،و)1/137الموقعينإعلام:انظر

292(.)3/القرطبيتفسير،(561)2/

من"و".ساقطةهذا""فان

من"أ".ساقطة"الواحد"

من"ب".ساقطة"شهادة

"د".عداالنسخجميعمنساقطة"رجلين"
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)3(،العقيقةفي:والرابع)2(،الديةفي:والثالث)1(،الميراث

أعتق"من:قالأده!يمعنهالصحيحفيكما،العتقفي:والخامس

أعتقو"ومنالنار")4(منعضوامنهعضوبكلاللهأعتقمسلماامرءا

.(النار")منمنهعفموامنهماعضوبكلاللهأعتقمسلمتينامرأتين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الأنثيئر<]النساء:حظمثللذكرفي-أولدصغ>يوصيكل،ألله:تعالىقولهفي

.]11

ديةمنالنصفعلىالمراة"ديةمرفوعا:عنهاللهرضيجبلبنمعاذلحديث

بنعبادةعناخروجهمنذلكوروي:وقال)8/59(البيهقيرواه"الرجل

.()166"الاجماع".إجماعاالمانذرابنوحكاه.ضعفوفيهنسي

تحفةنظر:و)702(المطلع.سابعهيومالمولودعنتذبحالتيالذبيحةهي

)34(.المولودبأحكامالمودود

العقيقةعنلمج!اللهرسولسالتأثها-عنهاالله-رضيكرزأملحديث

)6/422(،أحمدرواه"واحدةالأنثىوعنشاتانالغلام"عن:فقال

ماجهوابن164(،)7/والنسائي)1516(،والترمذي)2835(،وأبوداود

تحفةفيالقيمابنوصححه.صحيححديثهذا:الترمذيوقال)3162(

5(4)4المودود

()01/504)9015(رقمومسلم)11/706(،)6715(رقمالبخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن

"هذا:وقالعنهاللهرضيأمامةأبيحديثمن)1547(رقمالترمذيرواه

فيوالنسائي)6793(،أبوداودورواها.هـ."غريبصحيححسنحديث

شيبةأبيوابن)2522(،رقمماجهبنو)4883(،رقم017()3/الكبرى

فيعاصمأبيوابن)8911(،والظيالسي)4/235(،وأحمد)3/116(،

)02/318(الكبيرفيوالظبراني)8014(،رقم)3/98(والمثانيالاحاد

مزةبنكعبحديثمن)213(رقممسعدهفيالمباركبنوعبدالله)755(،

فتح-.اللهرحمهحجرابنالحافظالنسائيإسنادوصحح.عنهاللهرضي
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:(]البقرةلأخركقإحد!فمافتذكرإحدصماتضلقأن>:تعالىوقوله

لمغيرهبهافذكرهشهادتهنسياذاالشاهدأنعلىدليلفيه282[،

:قالسبحانهفانه،يقلدهأنلهوليسيذكرهاحتىقولهإلىيرجع

)1(:قراءتانوفيهافتخبرها،:يقلولم<لأخركقإحد!فما>فتذنر

"الذكر"منواحدبمعنىأنهما:والصحيح)2(،والتخفيفالتثقيل

ذلكجعلسبحانهفاله)3(،ومعنىلفظا،ذكرافيجعلها:قالمنبعدو

ذكرتهانسيتأوضلتفإذاالذكر،ضدهوالذيللصلال)4(علة

الكوفيين:عندتقديره(تضلقأن>:تعالىوقوله،فذكرتالاخرى

كقولههذا،منجاءماكلفيذلكويطردونإحداهما،تضللئلا

.ونحوه[176:]النساءتضلوأ<أنلحئمللهيبئن>:تعالى

282[:]البةرةلأخرك!(فتذنرإضد!فما>:قولهنصبعليهمويرد

بمصدرالبصريونوقدرهتذكر،ولملا،تضللئلا:تقديرهيكونإذ

)1(

)2(

)3(

)4(

يسمعلم-الجعدأبيابنيعني-"سالمأبوداود:وقال)5/175(،الباري

)562(.السعن.هـ.-"االسمطابن-شرحبيلمن

."قولان":"بفي"

فيالزاهرةالبدور)2/616(،السبعالقراءاتفيالاقناعكتابانظر:

)137(،العشرالقراءاتفيالمبسوط)55(،المتواترةالعشرلقراءات

العشرالقراءاتفيالغاية)1/032(،السبعالقراءاتوجوهعنالكشف

.الباقونوشددبالتخفيفوأبوعمروكثيرابنقرا)702(،

التفسيرفيجريرابنعنهرواه.اللهرحمهعيينةبنسفيانبذلكقالومقن

.)3/124(

".الصلال"عليه:و"هـ"وفي"د"
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اللهيبين:فقالواونحوها،والحذاروالكراهةالارادةوهو،محذوف

.ونحوه،تضلواأنوكراهة،تضلواأنحذارأي،(تضلوا)1أنلكم

فالهمإحدلفما<تفحلأن>:قولهفيالتقديرهذاعليهمويشكل

وهو-عليهالمعطوفحكمكانإحداهماتضلأنكراهةقدروهإن

إحداهماتضلأنإرادةقدروهاوان،مكروهافيكون،حكمه-فتذكر

.مراداالضلالكان

نأ:والتقدير،معناهعلىمحمولكلامألههذا:عنوالجواب

أعلم.والله،قطعا)2(مرادوهذا،ضلتإنالاخرىإحداهماتذكر

فصل)3(

لتمهإن>:تعالىقوله:-)4(تعالىاللهرحمه-تيميةابنشيخناقال

إضدلفماتفحلأنالشهد!منترضؤنممنوانرأتانفرجلرجلينيكونا

استشهادأنعلىدليلفيه282[،:(]البقرةالاخرلىإضد!مافتذكو

وهذا،ضلتإذاالاخرىإحداهمالاذكارهوإنمارجلمكانامرأتين

وعدمالنسيانوهو،العادةفيالصلالفيهيكونفيمايكونإلما

)1(

)2(

)3(

)4(

ساقطةتضلوا"انلكمالله"يبينقولهإلى"عليهمويرد"ونحوهقولهمن

من"ب".

الدر)1/118(،القرانإعرابمشكل)3/124(،جريرابنتفسيرانظر:

عطيةابنتفسير476(،و)1/043لسيبويهالكتاب)2/658(،المصون

.)1/381(

و"و".و"هـ"من"د"ساقطة"فصل"

من"ا".ساقطة-"تعالىالله-رحمهتيميةبن"

993



نقصان"وأما:قالحيثع!يمالنبيأشارالمعنىهذا!مالى،الضبط

إنماشهادتهنشطراأنفبين،(")1(رجلبشهادةامرألينفشهادة:عملهن

بمنزلةالنساءعدلأنبذلكفعلم،الدينلضعفلاالعقللضعفهو

يخافلاالشهاداتمنكانفما،عنهينقصعقلهاومانما،الرجالعدل

فيهيقبلوما،رجلنصفعلىفيهتكنلم،العادةفيالصلالفيه

وأ،بيدهاتلمسهأو،بعينهاتراها)2(شياءهوإلمامنفرداتشهادتهن

،والاستهلالكالولادة،عقلعلىتوقفغير)3(منبأذنهاتسمعه

ينسىلاهذامثلفإن،الثيابتحتوالعيوب،والحيض،والارتضاع

التيالاقوالكمعاني،عقلكمالإلىمعرفتهتحتاجولاالعادةفي

ويطول،معقولةمعانهذهفإن،وغيرهبالدينالاقرارمنتسمعها

الجملة.فيبهاالعهد

)1(

)2(

)3(

من)2/425()132(رقمومسلم)1/483(،)403(رقمالبخاريرواه

حديثمن)2/942(مسلمورواه.عنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديث

-.عنهماالله-رضيعمروابنهريرةبي

.تراها""لا:"في"ب

من"و".سافطة"غير"

004



فصل

تقبلموضعكلفيوالمرأتينالرجلشهادةفتقبلهذا،تقررإذا

.)1(الطالبويمينالرجلشهادةفيه

فيوامرأتينرجلشهادةتقبل:سليمانأبيبنوحمادعطاءوقال

.)2(والقصاصالحدود

.)3(الروايتينإحدىعلىوالعتاقالنكاحفيعندنابهاويقضى

،()معاويةبنواياسزيد)4(،بنجابرعنذلكوروي

الجناياتفيوكذلك)8(،الرأيوأصحاب)7(،والثوري)6(،والشعبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

،(115)01/والتحصيلالبيان)417(،الكافي)01/247(،الذخيرة:انظر

مغني)8/252(،الطالبينروضة028(،)8/العلماءحلية)7/143(،الام

كتاب)14/127(،المغني)8/313(،المحتاجنهاية)4/443(،المحتاج

)3/87(.يعلىبيللقاضيوالوجهينالروايتين

)9/893(.المحلى:وانظر.331()8/عبدالرزاقرواه

.(41/271)المغني:انظر

الله-رحمههـ39سنةتوفيالشعثاء،بواليحمديالازديزيدبنجابر

481(،)4/النبلاءعلامسير)7/133(،سعدابنطبقاتانظر:-.تعالى

)3/85(.لاولياءحلية

)9/793(.المحلىانظر:

)9/793(.المحلىانظر:

)9/793(.المحلى)4/517(،شيبةبيابن

218(.1/)0عبدالرزاقرواه

-اختلافمختصر،(241/)16المبسوط،2(1)9القدوريمختصر:انظر

104



.)2(الروايتينإحدبدعلىللمال()1الموجبة

ويمينشاهداو،وامرأتينبرجلأتىمن"المحرر")3(:فيقال

كانإذاالماليثبتوعنه،مالولاقودبهيثبتلمالقود:يوجبفيما

لهثبتسرقةفيبذلكأتىومن،منصورابننقلها.عبداعليهالمجني

هـ..ا.القطعدونالمال

.(مطلفا)يثبتلا:أبوبكر)4(وقال

فان،الرجلادعاهإذا)6(الخلعفيوالمرأتينبالشاهدويقضى

كانإذاأنهبينهما:والفرق،رجلانإلافيهيقبللمالمرأةادعته

واذا،وامرأتينبشاهديثبتوهو،للمالماعفهوالزوجهوالمدعي

ولا،عليهوتحريمهاالنكاحلفسخمدعيةفهي،المدعيةهيكانت

تجوزلاأنهعلىالجماعةروايةفيأحمدونص،بشاهدينإلايثبت

كانتإن:الوكالةفيوقال)7(،والطلاقالنكاحفيالنساءشهادة

ذلكغيرماووامرأتينرجلشهادةفيهاقبلبدينمطالبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

902(.)1/القضاةروضة(،)131للفتوىالمختار345(،)3/العلماء

."الواجبة":"ب"في

325(.)2/المحررعلىالنكت325(،)2/المحرر:انظر

/2(.)325

العزيز.عبدبكرابو

كتاب)912(،الخرقيفيهاخالفالتيعبدالعزيزبكرابيمسائلانظر:

)3/88(.يعلىلابيوالوجهينالروايتين

.32(6المحرر)2/:انظر

.(05)6الرشادسبيلإلىالارشاد،35(0)المقنع،(1/127)4المغني:انظر

204



)2(والعتقوالطلاقالنكاحفيتينوالمرأالرجلقبولزفرجازو،(1فلا)

فصل

:نوعانالنساءوشهادة

،الرجالمعإلافيهيقبلنلاونوع،منفرداتالنساءفيهيقبلنوع

مواضع:فيذلكفيالسلفاختلفوقد

فيإلاالنساءشهادةتجوزلا:مكحولعنشيبةأبيابنفروى

فيهيجوزلاماالشهاداتمن:قالالشعبيعنأيضاوروى.)3(الدين

شهادةتجوزأنالسنةمضت:قالالزهريوعنالنساء)4(.شهادةإلا

.()غيرهنعليهيطلعلافيماالنساء

يطلعلافيماإلا،وحدهنالنساءشهادةتجوزلا:عمرابنوقال

.وحيضهن)7(وحملهنالنساءعوراتمن)6(غيرهنعليه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"قسموالوجهينالروايتينكتاب)035(،المقنع)14/127(،المغني:انظر

)3/87(.الفقة"

بيتفسير215(،)1/الخازنوتفسير)3/58(،الالوسيتفسير؟انظر

.(1/027)السعود

)4/517(.المصنففيشيبةأبيابنرواه

335(.)4/المصنففيشيبةابيابنرواه

المحلىنظر:و)8/333(.وعبدالرزاق)4/334(،شيبةأبيابنرواه

.)9/693(

من"و".ساقطة"غيرهنإلى"عليهعمر"ابن"وقال

)15425(،رقم)8/333(وعبدالرزاق،المصنفذكرهكماابوعبيدرواه

)9/693(.المحلى
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النساءشهادةتجوزلا"-:عنهاللهرضي-طالبأبيبنعليوقال

أبيعنيحعى)2(أبيبنابراهيمرواه"رجلمعهنيكونحتىبحتا)1(،

)6()5()4(ء-)3(
علي.عنجدهعنابيهعنصمره

عبدالعزيز.بنوعمرعطاء)7(،عنذلكوصح

)9(شهادةتقبللا)8(:عتبةبنوعبدالله،المسيببنسعيدوقال

)01(.غيرهنعليهيطلعلافيماإلاالنساء

شهادةتجوز"لا-:عنهماالله-رضي)12(وعليعمر)11(وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

)12(

من"ب".ساقطة"بحتا"

يحمى.بيبنمحمدبنإبراهيم

ابيبنضميرةبنعبداللهبنالحسينوهو،أبوضميرةانهلييطهرالذي

عنابيهنسخةعليهقلبصالحارجلاكان:حبانابنقال.الحميريضميرة

موضوعة.نسخةجدهعنأبيهعنروى:وقال.يعلمولمبهافحدثجده

:حزمابنوقال.مالكالإماموكذبه.مامونولابثقةليس:معينابنوقال

ميزان244(،)1/المجروحين225(،)3/الكامل:انظر.متروكابنمتروك

381(.)9/المحلى(،1)15المانفعةنعجيل392(،)2/الاعتدال

.ذكرهتقدم

نرجمته.تقدمت

693(.)9/المحلى:وانظر.332()8/عبدالرزاقرواه

331(.)8/عبدالرزاقرواه

".عتبةبنعبداللهبندئه"عبيد)8/333(:عبدالرزاقعند

من"ا".ساقطة"شهادة"

693(.)9/المحفى:وانظر)8/333(.عبدالرزاقعنهمارواه

793(.)9/المحفى:وانظر.033()8/عبدالرزاقرواه

793(.)9/المحفى:وانظر.932()8/عبدالرزاقرواه



.الحدود"ولاالدماءولاالنكاحولاالطلاقفيالنساء

:بعدهوالخليفتين!يماللهرسولمنالسنة"مضت:الزهريوقال

.")1(والطلاقوالنكاحالحدودفيالنساءشهادةتجوزلاأنه

.)3(وامرأتينرجل)2(شهادةعتاقةفيأجازأنهشريحعنوصح

وجراحالطلاقفيوامرأتينرجلشهادةقبولالشعبيعنوصح

الخطا)4(.

فيوالمرأتينالرجل()شهادةقبولزيد:بنجابرعنوصح

.)6(والنكاحالطلاق

.)7(الطلاقفيامرأتينقبول:معاويةبنإياسعنوصح

صداقفيرجلعلىنسوةأربعأجازأنه:شريحعنوصح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فيأبويوسفمختصراورواهتاما،)5/162(المدونةفيسحنونرواه

وضعفه932(،)8/وعبدالرزاق)5/528(،شيبةأبيوابن(،)178الخراج

الارواء038(،)4/الحبيرالتلخيصانظر:)9/304(0المحلىفيحزمابن

.)8/592(

وإو!.و"هـ"من"د"سافطة"شهادة"

فيحزمابنوصححه)4/517(.شيبةابيوابن332(،)8/عبدالرزاقرواه

)9/793(.المحلى

وصححه.)9/793(المحلى:وانظر.)4/517(شيبةابيابنرواه

من"د".مثبتة"شهادة"

"."والجراح:النكاحبدل"وفي"ب

)9/793(.المحلىفيحزمابنصححهوالاثر

)9/793(.المحلىفيحزمابنصححه
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.(1)ةأمرا

عمن)4(حجيرةبنهشامعنجريجابن)3(عن)2(عبدالرزاقوذكر

معشيءكلفيالنساءشهادةتجوز:قال-طاووسايريدكانه-يرضى

ذلك.الىينظرنأنينبغيلاأنهأجلمن؛الزناالاالرجال

أبي)6(بن(جرير)عن،هارونبنيزيدحدثناأبوعبيد:وقال

طلقسكراناأنلبيد)8(:أبيعنالحارب)7(،بنالزبيرعن،حازم

رضي-الخطاببنعمرإلىفرفعنسوةأربععليهفشهد،ثلاثاامرأته

.بينهما)9(وفرق،النسوةشهادةفاجاز-عنهالله

حدثنا)01(مالكبنحراشعن:مهديبنعبدالرحمنوقال

)9/793(.المحلى:وانظر(.)4/187شيبةأبيابنرواه)1(

)8/331(.و)7/332(المصنففي)2(

"أبي".:و"ب"في"أ")3(

هوكما"حجير":والصواب"حجرة".و"هـ":و"د"و"ب"وفي"أ"هكذا،)4(

ترجمتههومصادرعبدالرزاقمصنففيمثبت

المقات.سنةصاحبثقة:العجليقال،المكيحجيربنهشاموهو

221(.)3/الكاشف81(،)03/الكمالتهذيب)7/567(،

من"ب".ساقطةجرير"عن"هارونإلىيريد"كائهيرضى"عفنقولهمن)5(

من"و".ساقطة"ابي")6(

ترجمته.وتقدمت)9/793(،المحلىفيكما"الخريتبن"الزبيرالصواب)7(

اسيد"."أبي:في"ب")8(

)9/793(.المحفىفيحزمابنوكذا،المؤثفذكرهكماأبوعبيدرواه)9(

)3/133(.التاريخفيلبخاريو)4/78(،شيبةبيابنعندونحوه

لصمد-عبدعليهثنىومعينابنولقه،الجهضميلمراغيمالكبنحراش)01(
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)1()2(ء
،الشرابمنثملعمانمنرجلاان:أبيهعنعبيدبنيحيى

بنعمرإلىذلكفيفكتب،نسوةعليهفشهدثلاثا،امراتهفطلق

عليهثبت)3(و،النسوةشهادةفاجاز-،عنهالله-رضيالخطاب

)4(.الطلاق

)6(فقتلتهصبيا(اوطات)امراةأن:عيينةبنسفيانوذكر

.)7(شهادتهنطالبأبيبنعليفاجاز،نسوةأربععليها

أبيعن)8(غياثبنحفصحدثنا:شيبةأبيبنأبوبكروقال

)8/921(.الثقاتفيحبانابنوذكره)3/133(،الكبيرالتاريخخيرا.

عنيروي"مجهولحجر:وابنالذهبيوقال،مجهول:أبوحاتموقال

221(.)2/الميزانلسان)2/902(،الاعتدالميزانعبيد"ا.هـ.بنيحى

النسائيولقه،المخزوميالسائبأبيبنالسائبمولىالمكيعبيدبنيحى)1(

455(.)31/الكمالتهذيب952(،)5/الثقات:انظر.حبانوابن

وابنقانعابنوذكره،حبانابنوئقه،المخزومي]لسائبمولىعبيدهو)2(

حبانابنثقاتانظر:.اعلمللهورحيبا،اباهوسمواالصحابةفيمنده

72(.)7/التهذيبتهذيب)91/253(،الكمالتهذيب)5/913(،

بت"."وو"د":في"أ")3(

:وعنده)9/793(المحلىفيحزموابن،المؤلفذكرهكماأبوعبيدرواه)4(

".الطلاقعليهبت"و

التالية.للروايةموافقوهو،"وطئت"إلىتعالىادلهرحمهبازابنصححها()ه

عدا"ا".النسخجميعمنساقطة"فقتلته")6(

93(.ط)9/793المحلىفيكماابوعبيدرواه)7(

هـ491سنةتوفي،الكوفيابوعمرالنخعيطلقبنغياثبنحفصهو)8(

التهذيب-تقريب)7/56(،الكمالتهذيبانظر:-.تعالىالله-رحمه
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وصبينسوةفي"كنت:قالتطلق)2(بنتهندأختهعنطلق)1(

عندفشهد،واللهفقتلتهالصبيفوطئت،فمرتامرأةفقامت،منحن

عليها-فقضىعاشرتهن)3(أنا-نسوةعشر-عنهالله-رضيعلي

.")4(بالفينوأعانها،بالدية-عنهاللهرضي-علي

عن)6(أبيهعن(الضرير)بومعاويةحدثنا:المثنىبنمحمدوقال

بالزناامرأةعلىنسوةثمانعنديشهدلو:قالرباحأبيبنعطاء

لرجمتها)7(.

قال)8(:رباحأبيبنعطاءعنجريجابنحدثنا:عبدالرزاقوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

173(.)

ابنهعنهروى،النخعيمعاويةبنطلقبنغناموهوغياثبنحفصعمأظنه

مناجدولم)13/457(،الكمالتهذيبانظر:.غياثبنوحفصطلق

له.ترجم

ترجمة.لهاأجدلم،النخعيمعاويةبنطلقبنتهند

"و".منساقطةاناعاشرتهن""

)9/893(.المحلى:وانظر)02028(.رقم464()5/شيبةأبيابنرواه

سنةولد،العجليولقهأبومعاوية،لسعدي،التميميخازممحمدبن

441(،)7/العقات:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-491سنةوتوفيهـ،113

)9/73(.النبلاءعلامسير)25/123(،الكمالتهذيب

وقالبشيء،ليس:معينابنقال،البصريأبوإسحاقالحسينبنخازمهو

142(،)2/معينابنتاريخ:انظر.بهولايحتجحديثهيكتبشيخ:أبوحاتم

24(.)8/الكمالتهذيب

)9/893(.المحلىفيكماأبوعبيدرواه

ساقط=قال"رباجابيبنعطاء"عنقولهإلى"نسوةثمانعنديشهد"لو
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امرأتانالزناعلىويجوز،شيءٍكلفيالرجالمعالنساءشهادةتجوز

.)1(رجالوثلاثة

عن،عليةبنإسماعيلحدثنا:شيبةأبيبنأبوبكروقال

البيت،متاعادعىرجلاانسيرينبنمحمدعن،عونبن)2(عبدالله

به،فجهزها،الصداقإليهدفعت:فقلن،فشهدننسوةأربعفجاء

.)4(الصحةغايةفيوهذا")3(،بالمتاععليهشريحفقضى

وفي،القصاصفيالرجلمعالمرأتانتقبل:الثوريسفيانوقال

منفرداتويقبلن،(الحدود)حاشا،شي؟كلوفي،والنكاح،الطلاق

النساء)6(.إلاعليهيطلعلافيما

فيوامرأتينرجلشهادةتقبل-:الله-رحمهأبوحنيفة)7(وقال

لنكاحوالطلاقفي)8(ويقبلنوالحدود،القصاصإلاالاحكامجمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"ب".من

)9/893(.المحلىنظر:و331(.)8/المصنففيعبدالرزاقرواه

."عبيدالله":"!"في

)4/187(.شيبةأبيابنرواه

)9/893(.المحلى.حزمابنقاله

1/218(.)0عبدالرزاقرواه

8935()9/المحلى:انظر

346(،و34)3/هالعلماءاختلافمختصر)16/142(،المبسوطنظر:

الفتويالمختار)921(،القدوريمختصر)1/902(،القضاةروضة

.()188المنيفةالغرة)952(،المسائلرووس(،)131

."هر":و"و"هـ"و"""بوفي
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انقضاءفيولاالرضاعفيلا،منفرداتيقبلنولا،رجلمعوالرجعة

الولادةفيويقبلن،رجلمعلكن،الاستهلالفيولا،بالولادةالعدة

همنفرداتالنساءوعيوبالمطلقة

بالولادةالعدةانقضاءفيمنفرداتيقبلن:ومحمدأبويوسفوقال

.)1(الاستهلالوفي

بدونهولارجلمعالنساءيقبللا-:عنهاللهرضي-)2(مالكوقال

ولا،رجعةولا)3(،طلاقولا،نكاحولاحا،ولا،قصاصفي

رجلمعشهادتهنوتجوز،إحصانولاولاء،ولا،نسبولا،عتق

ويقبلنفيها،عتقلاالتيوالوصيةوالوكالةوالاموالالديونفي

يقبلوحيث،والاستهلالوالرضاعوالولادةالنساءعيوبفيمنفردات

الطالبويمينامرأتينبشهادةفيهيقضىفاله،الطالبويمينشاهد

وامرأتين.رجلوشهادة

الاموالفيرجلمع(امراتين)شهادةتقبل)4(:الشافعيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

السابقة.والمراجيع)355(،للسروجيالقضاةادب:انظر

فصول،(4)96الكافي،(2237/)التفريع،(5061/و)(44)3/المدونة:انظر

،(32551/)المعونة،(5/202)المنتقى،(4/49)الفروق،(2)38لاحكاما

935(،)1/الحكامتبصرة993(،)1/للحكاملمفيد(،155)1/للاحكاممنتخب

)01/248(.الذخيرة)8/647(،المجتهدبداية

و"و".من"د"ساقطة"طلاق"ولا

)8/227(،الطالبينروضة)2/333(،المهذب)6/242(،م19انطر:

)01/401(.السنةشرح

=،امرأتينشهادةتقبلالشافعيوقال.وامرأتينرجلوشهادةالطالب"ويمين
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لانسافيالوصيةوفيالخطا،قتلوفي،ماللاله؛العتقوفيكلها،

بدونه.ولارجلمعلا،الوصيةأصلفييقبلنولا،بمال

فصل

هذهنصابفياختلففقد،منفرداتالنساءشهادةقبلتوحيث

وقتادة)3(عنهما-رواية-فيوالنخعي)2()1(الشعبيفقال،البينة

أربعمنأقليقبللاوداود)6(:()والشافعي)4(شبرمةوابنوعطاء

.واحدةامرأةشهادةفيهفأجاز،الرضاعداودواستثنى،نسوة

ئلاثإلامنفرداتالنساءفيهيقبلفيمايقبللا:البتيعثمانوقال

يقبلماكلفيامرأتانتقبل:طائفةوقالتذلك)7(،منأقللا،نسوة

خاضة،الاستهلالفيإلا)8(،الزهريقولوهو،منفرداتالنساءفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

النسخ.باقيمنوساقطمن"أ".مثبت

تاريخفي.سهلبنسلمو)8/332(،و)7/484(عبدالرزاقعنهرواه

.(1/411)واسط

.993()9/المحلى:انظر

332(.)8/و483()7/عبدالرزاقرواه

.993()9/المحلى:انظر

)8/227(،الطالبينروضة21(،)17/الحاوي)7/88(،الام:انظر

)1/287(،العلماءاختلاف334(،)2/المهذب)6/313(،التهذيب

الامةرحمة)8/927(،العلماءحلية)502(،كثيرلابنالفقهيةالمسائل

016(.)14/السننمعرفة)5/316(،الباريفتح)336(،

993(.)9/المحلى:انظر

.2(1/)17الحاوي(،1/136)4المغني993(،)9/المحلى:انظر

)1/227(.للخلالالجامع)14/136(،المغني)9/993(،المحلى:انظر
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وحدها.القابلةفيهتقبلفاله

وهو)1(،امرأتانإلاكلهذلكفييقبللا:عتيبةبنالحكموقال

طالبأبيبنعليوأجاز،عبيد)4(وأبي)3(ومالكليلىابي)2(ابنقول

.تقدمكماوحدها()القابلةشهادة-عنهاللهرضي-

الله-رضيوعمربكرأبيعنذلكورويناحزم)6(:ابنقال

)8(،الزهريقولوهو،بهعمروورث)7(،الاستهلالفي-عنهما

الحسنقولوهو،-قوليهماأحد-في)01(والشعبيوالنخعي)9(

334(.)4/شيبةأبيابنرواه)1(

334(.)8/عبدالرزاقرواه)2(

التفريع،(022)5/المنتقى،(581)5/و(54)3/لمدونة:انظر)3(

والاكليلالتاج)01/248(،الذخيرة)946(،الكافي)2/238(،

الاحكاممنتخب24(،1/)0والتحصيلالبيان69(،)4/الفروق(،182)6/

)1/358(.الحكامتبصرة154(،)1/

المحقى)9/993(.:انظر)4(

لدارقطنيو)4/335(،شيبةأبيوابن)7/485(،عبدالرزاقعنهرواه)5(

الجعفيجابر،يصحلا"هذا:وقال254()01/والبيهقي)4/233(،

الزايةنصبفيالزيلعيوضعفها.هـ.نظر"فيهنجيبنوعبدالله،متروك

/4(.)08

)9/993(.المحلى)6(

.(171)2/الدراية،81(/4)الرايةنصب:وانظر.334()8/عبدالرزاقرواه)7(

.333()8/عبدالرزاقرواه)8(

.335(/4)شيبةأبيوابن،334()8/عبدالرزاقرواه)9(

.335()4/شيبةابيوابن،333()8/عبدالرزاق5رو(01)
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)4(،الانصاريويحعروالزناد)3(،بيووشريح)2(،)1(،البصري

كل،يهوديةكانتدمان:قال)6(،سليمانأبيبنوحماد(،)وربيعة

.الاستهلالفيذلك

النساء)7(،إلاعليهيطلعلاماكلفيذلكوحماد:الشعبيوقال

سعد)8(.بنالليثقولوهو

النساءإلاعليهيطلعلاوماالنساءعيوبفييقبل:الثوريوقال

ابنعنوصحصحابه)01(،وحنيفةأبيقولوهو)9(،واحدةامرأة

وابن)13(،وعلي)12(،عثمانعنوروي)11(،عباس

.333()8/و(484)7/وعبدالرزاق،335(4/)شيبةابيابنرواه(1)

.253(1/)0والبيهقي335(،)4/شيبةبيوابن334(،)8/عبدالرزاقرواه)2(

.993()9/المحلى:نظرو.(485)7/عبدالرزاقرواه)3(

.993()9/المحلى:وانظر.(854)7/عبدالرزاقرواه(4)

.93(9/)9المحلى:انظر()5

.335(4/)شيبةابيوابن،333()8/و(484)7/عبدالرزاقرواه)6(

.332()8/عبدالرزاقمصنف)7(

.993()9/المحلى:انظر)8(

316(.)5/الماريفتح:انظر)9(

الهداية،2(1)9القدوريمختصر،(94)6/و(1/241)6المبسوط:انظر(01)

)01/255(،البيهقيعلىالتركمانيابنحاشية)5/464(،و)8/013(

)312(.الفقهاءنوادر14(،0)2/الاختيار2(،90)1/القضاةروضة

336(.)8/عبدالرزاقرواه()11

482(.)7/عبدالرزاقرواه)12(

قريبا.تخريجهتقدم)13(
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)4(،ربيعةعنوروي)3(،والزهري)2(،البصريوالحسنعمر)1(،

وشريح)8(،والنخعي)7(،الزناد)6(،وأبي(،سعيد)بنويحيى

،واحدةامرأةبشهادةالرضاعفيالحكم)01(والشعبي)9(،وطاووس

)11(،ونسائهمالرجالبينبشهادتهافرق-عنهاللهرضي-عثمانوأن

القضاةعنذلكالشعبيوذكرذلك)12(،علىالناسأنالزهريوذكر

معتستحلفألها-عنهمااللهرضي-عباسابنعنوروي)13(،جملة

ذلك)14(.

333(.)8/عبدالرزاقرواه1(

334(.)8/و483()7/وعبدالرزاق246()1/منصوربنسعيدرواه2(

334(.)8/عبدالرزاقرواه3(

.993()9/المحلى:انظر(4

933(.)9/المحلى)8/338(،عبدالرزاقرواه(ه

485(.)7/عبدالرزاقرواه6(

485(.)7/عبدالرزاقرواه7(

.993()9/المحلى:انظر8(

483(.)7/وعبدالرزاق245(،)1/منصوربنسعيدرواه9(

484(.)7/عبدالرزاقرواه1(0

)3/488(.شيبةابيوابن334(،)8/و482()7/عبدالرزاقرواه11(

الباريفتج)4/262(،الاحوذيتحفة)9/304(،المحلىانظر:12(

.)3/488(شيبةأبيابنرواه.الزهرييقولوبه)5/318(.

)3/488(.شيبةأبيوابن336(،)8/وكا(484)7/لرزاقعبدرواه13(

وانظر:)3/487(.شيبةأبيوابن336(،)8/و482()7/عبدالرزاقرواه14(

المحررعلىالنكت)1/385(،الكوسجروايةاحمدالاماممسائل

)8/153(.المغني281(،)2/
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المؤمنين،أمسلمةأمبشهادةدارفيقضىاله:معاويةعنوصح

.غيرها)1(بذلكيشهدولم

)4(وعليعمر)3(عنورويناحزم)2(:ابنأبومحمدقال

يفزقوالمالهم-عنهماللهرضي-)6(عباسوابن()شعبةبنوالمغيرة

)7(أفتيلا:قالعبيدأبيقولوهو،الرضاعفيواحدةامراةبشهادة

بها.أقضيولا،بالفرقةذلكفي

لمالبابهذافتحنا"لو:قالاله-عنهاللهرضيعمر-عنوروينا

.")9(فعلتإلاوامراتهرجلبينتفرقأن)8(امرأةتشأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

336(.)8/عبدالرزاقرواه

4(.00)9/المحلى

شيبةأبيوابن)8/332(،وعبدالرزاق)1/245(،منصوربنسعيدرواه

.(158)5/المدونة:وانظر.764()7/والبيهقي(،487)3/

)3/488(.شيبةأبيوأبن)5/158(،المدونةفيالقاسمابنرواه

عبيدهأبورواهأنهذكر262()4/الاحوذيتحفة،318()5/الباريفتح:انظر

وانظر:)3/488(.شيبةأبيوابن)5/158(،المدونةفيالقاسمبنرواه

262(.)4/الاحوذيتحفة)5/318(،الباريفتح

في"افتي:والصواب."اقضي":و"و"و"هـ"وفي"د"."يقضيلا":في"ب"

الباريفتح:وانظر004(.)9/المحلىفيكمابها"قضيولابالفرقةذلك

262(5)4/الأحوذيتحفة)5/318(،

من"و".ساقطةمراة""

وذكر004(،)9/والمحلى)5/318(،الباريفتحفيكماعبيدأبورواه

4(.)9/30المحلى.مجهولوهوالغنويالحارثسندهفيأنحزمابن
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منعو،النكاحقبلواحدةامرأةبشهادةأقضي:الاوزاعيوقال

.)2(النكاحبعدبشهادتهافرقولاالنكاجمن)1(

:شهابابنقال:قالجريجابنحدثنا)3(:عبدالرزاقوقال

لنيهم:فقالتتناكحوا،أبياتثلاثةهلإلىسوداءامرأةجاءت

بينهم.-عنهاللهرضي-عثمانففرق،وبناتي

بذلكاليومياخذونفالناس:قالألهالزهريعنوروينا:قال)4(

.(جمسهمن)لمإذاالمرضعاتفيعثمانقولمن

رجالربعةمنقلالزنافييقبلأنيجوزولا:حزم)6(ابنوقال

عدلتان،مسلمتانامرأتانواحدكلمكانأو)7(،مسلمينعدول

رجلاأو،نسوةوأربعرجلينأو،وامرأتينرجالثلاثةذلاشفيكون

الحقوقسائرفييقبلولا،فقطنسوةثمانأو،نسوةوستواحدا)8(

والاموالوالطلاقوالنكاح،القصاصفيهوما،والزناالحدودمنكلها

نسوةأربعأو،كذلكوامراتانرجلاو،عدلانمسلمانرجلانإلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

من"و".ساقطة"من"

الاحوذيتحفة)5/318(،الباريفتج004(،)9/المحلىانظر:

.)4/262(

4(.)9/30المحلى:وانظر482(.)7/المصنففي

.حزمابنهووالقائلعدا"ا"النسخجميعمنساقطة"قال"

262(.)4/الاحوذيتحفة5/318(،)الباريفتج4(،)9/30المحلى

593(.لمحلى)9/:انظر

من"ب".ساقطة"مسلمين"

من"و".ساقطة"واحدا"
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وأ،عدلواحدرجل-الحدودحاشا-ذلككلفيويقبل،كذلك

عدلة،امرأةوحدهالرضاعفيويقبل،الطالبيمينمعكذلكامرأتان

.عدل)1(واحدرجلأو

-.تعالناللهرحمه-حزمابنكلامانتهى)1(
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)1(فصل

بالنكوللا[لو[حد،الشاهدمعبالنكولالحكم:التاممعالطريق

.المجرد

عن)4(سلمةأبيبنعمرو)3(عن)2(مريمأبيعنوضاحابنذكر

جدهعنأبيهعنشعيببنعمرو(عن)جريجابنعنمحمدبنزهير

ذلكعلىفجاءت،زوجهاطلاقالمرأةادعتإذا"قال.:ع!يرالنبيعن

شهادةعنهبطلتحلففانزوجها،استحلفعدلواحدبشاهد

.")6(طلاقهموجاز،اخرشاهدبمنزلةفنكولهبملوان،الشاهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

عدا"هـ".النسخجميعمنساقطة"فصل"

بنللهعبدوهو:)474(.للمالقيالاحكامفيكما،مريمأبيابنالصواب

:عديابنقال.سلمةابيبنوعمروجدهسمعمريمابيبنسعيدبنمحمد

اللهرحمههـ-281سنةتوفي.بالبواطيل"وغيرهالفريابيعنيحدث"مصري

2(.50)21/الاسلاموتاريخ4(،91)5/الكامل:انظر-.تعالى

"عمر".:في"هـ"

معين.ابنوضعفهجماعةوإئقه،أبوحفصالئنيسيسلمةأبيبنعمروهو

)6/235(،والتعديللجرجانظر:--.تعالىالله-رحمههـ214سنةتوفي

الاعتدالميزان)01/213(،النبلاءأعلامسير)22/51(،الكمالتهذيب

.)5/318(

من"ب".ساقطةعن"جريحابنعنمحمدبنزهيرعنسلمةأبيبن"عمرو

تاريخفيوالخطيب166(،و64)4/والدارقطني)3802(،ماجهابنرواه

المالقيورواه.به..سلمةابيبنعمروعنلإسنادهم)2/43(بغداد

عنأباهحاتمأبيابنسال)474(.الأحكام.وضاجابنطريقمنبإساناده

=البخاريوذكر)1/432(،العللمنكر"ا.هـ."حديث:فقالالحديثهذا
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أمور:ئلاثة)1(الحكمهذافتضمن

معولا،الطلاقفيالواحدالشاهد)2(بشهادةيكتفىلاأله:احدها

فييكونإلماواليمينالشاهداحمد)3(:الامامقال.المرأةيمين

نكاحولاطلاقفيولا،)4(قصاصولاحدفييقعلا،خاصةالأموال

قتل.ولاسرقةولاعتاقةولا

أعتقهسيدهأنادعىإذاالعبدأنعلى()أخرىروايةفينصوقد

.)6(الخرقيواختاره،حراوصارشاهدهمعحلفبشاهدتىو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

وتكلم)801(،الترمذيعلل.شعيببنعمرومنيسمعلمجريجابنأن

إسناده"في:فقال)3/356(الوسطىالاحكامفيعبدالحقإسنادهفي

-كمافذكرالقيمابنأمابه"ا.هـ.يحتجولابحافطليسمحمدبنزهير

وابناحمدولقهوزهيرا.هـ.الصحيحينفيبهمحتجثقةأئه-قريباسياتي

"هذا:البوصيريقال414(،)9/الكمالتهذيب:انظر.قوليهاحدفيمعين

)971(.رقم()2/128الزجاجةمصباح"ا.هـ.ثقاترجالهحسنإسناد

الشرعيةالقوانين)11/05(،الذخيرة)01/603(،البيهقيسننانظر:

الاحكام)2/22(،الأحكامقواعد431(،)1/السالكبلغة)233(،

زاد141(،)1/الموقعينإعلام)241(،الحكامتنبيه)474(،للمالقي

282(.)5/المعاد

عدا"ا".النسخجميعمنساقطة"الشاهد"

314(.)2/المحررعلىالنكت)14/128(،المغني:انظر

و"هـ".من"د"ساقطةفصاص""ولا

."اخرين":ا""في

المغني)7/387(،الزركشيشرح1314(،)4/البنالابنالمقنع:وانظر

.)14/128(

)7/387(."الزركشيشرح"معالخرقيمختصر
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أعتقشريكهأنمنهماواحدكلادعىعبدفيشريكينفيونص

منهماواحدكلمعيحلفأنفللعبدعدلينمعسرينوكانا،منهحقه

.حرا)1(نصفهويصيرأحدهمامعويحلف،حراويصير

حديثدلوقد،ويمينبشاهديثبتالطلاقأنعنهيعرفلاولكن

.الزوجونكولبشاهديثبتألهعلىهذاشعيببنعمرو

أئمةمنوغيرهمالاربعةالائمةبهاحتجقدشعيببنوعمرو

بنحمدوالمدينيبنعليعن)3(وحكاه)2(،كالبخاري،الحديث

محمدبنوزهير؟بعدهمالناسفمن:وقالوالحميدي،حنبل

بنوعمرو")4(،الصحيحين"فيبهمحتجثقة-جريجابنعنالراوي-

بنعمروبحديثاحتجفمنأيضا،""الصحيحينرجالمنسلمةأبي

حديثه.أصحمنفهذاشعيب

بهالمرأةتقملمإذاالطلاقدعوىفييستحلفالزوجأن:الثاني

ماظناأورثتالواحدالشاهدشهادةلاناستحلفهإلمالكن،بينة

)1(

)2(

)3(

)4(

كشاف،(5/56)لفروع،(6/503)لمبدعا،(41/821)لمغنيا:نظرا

."ثلترااءحياإ"(7114/)فنصالاا،(4/915)لقناعا

الكمالتهذيب51(،)3/الدارقطنيسنن)6/342(،الكبيرالتاريخ

سير)1/65(،المجموع)2/636(،الحقائقطلابإرشاد)22/96(،

)1/95(،الزايةنصب037(،)2/الزاويتدريب)5/165(،النبلاءعلام

141(.)1/الموقعينإعلام51(،)3/المغنيالتعليق

من"د".ساقطة"عن"

قريباهحالهبيانتقدم

042



أقوىالزوججانبوكان،باستحلافههذافعورض،المرأةبصدق

عليه،مدعىلاله؛جانبهفياليمينفشرعت،الثابتالنكاجبوجود

.)1(مدعيةوالمرأة

بينهما؟وفرقشاهدهامعحلفتفهلا:قيلفان

تقدملما،اخرشاهدمقامتقوملاالشاهدمعاليمينأن:فالجواب

الطلاقفييقبلولا،المرأةقولمجردواليمين،ذلكعلىالادلةمن

وأ،بشاهدينإلافيهيكتفىلاالنكاحثبوتأنكما،شاهدينمنأقل

منأقوىالرفعفإن،كمائباتهرفعهفكان)2(،روايةعلىوامرأتينبشاهد

ولا،الحالمستوريولا،فاسقينبشهادةيرفعلاولهذا،الثبوت

وامرأتين.رجل

وأحمد،عليهالمدعىونكولبشاهدالطلاقفييحكمأئه:الثالث

شاهد،غيرمنالنكولبمجردبوقوعهيحكمعنهالروايتينإحدىفي

إحدىلها-علىوأحلفناه،الطلاقزوجهاعلىالمرأةادعتفإذا

واحدا،شاهدا)4(المرأةأقامتفاذا.)3(عليهقضى:فنكل-الروايتين

فيبالنكولعليه(فالمقضي):دعواهاعدمعلىالزوجيحلفولم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

لمعونةا،(22/63)ستذكارلاا،(5/781)ونةلمدا،(73/)ملاا:نظرا

)2/392(،والممهداتالمقدمات571(،)2/الحكاممسعفة)3/1545(،

)5/216(.المنتقى)2/991(،الحكامتبصرة

87(.)3/والوجهينالروايتينكتاب:انظر.""روايتين:أ"في"

المحرر)2/226(.:انظر."لهقضى":ا"في"

"هـ".عداالنسخجميعمنساقطة"المراة"

"فليقض".الصوابولعل."فالمقضي":هكذا
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.)1(أولىالصورةهذه

أقامتإذاإلابالنكولالزوجعلىيحكملاأله:الحديثوظاهر

يحكملاوأئه)2(،مالكعنالروايتينإحدىهوكماشاهدا،المرأة

النكول:يقولبهعليهيقضيمنلكن،نكولهمعدعواهابمجردعليه

بالنكولعليههذاينتقضولكن،بهيحكموكلاهما،بينةوإماإقرارإما

.القصاصدعوىفي

وهو،بالبذليباجفيمابهاستغنىبذلالنكولبأنعنهيجابوقد

وتوابعه.النكاحبخلاف،وحقوقهاالاموال

وهو-واحداشاهداأقامتفلما،البينةبمنزلةالنكولأن:الرابع

تمامها.مقامقائماالنكول-كانالبينةشطر

الحديث.بهذاالقولفيالناسمذاهبنذكرونحن

علىالطلاقالمرأةادعتإذا)4(:تفريعهفي)3(الجلابابنفقال

)1(

)2(

)3(

)4(

بشاهديشبتلاوحقوقهالنكاجاناللهرحمهقدامةابنفذكرالمذهبأما

.(1/157)0المغنيواحدّا.قولاويمين

،(1/601)لتفريع،(178)5/المدونة،(63)22/الاستذكار:انظر

)474(.للمالقيالاحكام

ابوالحسينبنمحمد:عياضالقاضيوسماهالحسنبنالحسينبنعبيدالله

-.تعالىاللهرحمه-هـ378سعةتوفي.المالكيةشيخالجلاببنالقاسم

أعلامسير)4/506(،المداركترتيب461(،)1/المذهبالديباجانظر:

)16/383(.النبلاء

)2/601(.التفريع
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لمواحداشاهداذلكعلىأقامتفاذابدعواها،يحلفلمزوجها

زوجها.علىالطلاقيثبتولم،شاهدهامعتحلف

)1(الاربعةالائمةبيننزاعفيهيعلملاقالهالذيوهذا

.دعواها)2(منبرئحلففان،زوجهالهايحلف

ولكن:لقا،

إحداهما:،أحمدعنروايتادوهما،للفقهاءقولانفيههذا:قلت

وابي()ومالك)4(الشافعيمذهبوهولدعواها)3(،يحلفأنه

)7(.يحلفلا:والثانية.حنيمه )6(-.1

عنفنكليحلفقلنا:وان،إشكالفلايحلفلاقلنا:فإن

عنروايتانفيهبالنكول؟زوجتهبطلاقعليهيقضىفهل،اليمين

)8(.مالك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

مختصر،(88و73/)لاما،(11/85)لذخيرةا،(5/971)لمدونةا:نظرا

الصنائعبدائع)16/117(،المبسوط)3/378(،العلماءاختلاف

)2/314(.لمحررعلىالنكت)01/157(،المغاني)6/227(،

من"د".ساقطةدعواها"منبرئحلففإنزوجها،لهايحلفولكن:"قال

)1/356(.منصوربنسعيدعنهمارواه.وابراهيمالحسنقالوبه

.88(و3)7/الام

.2(16)5/المنتقى،(392)2/المقدمات،(136)5/المدونة

الصانائعبدائع)3/378(،العلماءاختلافمختصر)16/117(،المبسوط

.)6/227(

)2/226(.المحرر

64(.)22/والاستذكار)5/178(،المدونة:انظر
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بهذاعملاوالنكول،بالشاهدعليه)1(تطلقألهاإحداهما:

الشاهدلأن؛)3(القىغايةفيوهذا،)2(أشهباختياروهذا،الحديث

المدعيجانب)4(فقوي،مختلفتينجهتينمنسببانوالنكول

هوالقياسالائرمقتضىفهذا،لهفحكم(،بهما)

فان،حبساليمينعننكلإذاالزوجأنعنه)6(:الثانيةوالرواية

.ترك)7(حبسهطال

فيبالنكوليقضىهلأحمد)8(:الامامعنالروايةواختلفت

لإقامةعندهأئرولا)01(،روايتينعلى)9(؟الطلاقالمرأةدعوى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

"أنهاوفي"د":"،يطلق"انه:النسخباقيوفيفي"و"،كذا"تطلق"أنها

".يطلق

)475(.للمالقيالاحكام:انظر

اللهشاءإنالصواب"وهو)5/283(:المعادزادفيالمصنفوقال

"ا.هـ.تعالى

"يقوى".في"أ":

لدعوى"."جانب"هـ":في

الذخيرة.هـ.ا"الاخيرةالرواية"وهي:القرافيقال.اللهرحمهمالكعنأي

/11(.)05

-.تعالىاللهرحمه-المؤلفمنيسيرتصرفمعالجلابابنكلامانتهى

المعونة،(048)الكافي،(11/05)الذخيرة،(178)5/المدونة:انظر

/3(0581).

عنه".الله"رضيفي"د":

".الطلاق"في:و"و"و"هـ"في"د"

226(.المحرر)2/:انظر
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الواحد.الشاهد

يطولحئىيحبس:مرةفقال،حبسهمدةفيمالكعنواختلف

حتىابدايسجن:قالومرة،يطلقثئم،بسنةذلكوحذ،أمره

)1(.يحلف

،(22/56)رستذكالاا،(5/612)لمنتقىا،(5/631)لمدونةا:نظرا)1(

)242(،الحكامتنبيه321(،و)2/991الحكامتبصرة)031(،القوانين

)1/161(،الاحكاممنتخب)6/116(،الكبيرالشرح)048(،الكافي

05(.1/)1الذخيرة

425



)1(فصل

فيالمدعيويمينامرأتينبشهادةالحكم:العاشرالطريق

وحقوقما.الأموال

أحمد)3(،الاماممذهبفيالوجهينوأحد)2(،مالكمذهبوهذا

هذاصحةعلىيدلوالسنةالقرانوظاهر،واختارهشيخنا)4(حكاه

فيقال!يموالنبي،الرجلمقامالمرأتينأقامسبحانهاللهفان،القول

الرجل؟شهادةنصفمثلالمرأةشهادة"أليس:الصحيحالحديث

علىوحدهاشهادتهاانعلىبمنطوقهيدكفهذا(،بلى"):قلن

وليس،الرجلكشهادةمثلهامعشهادتهاأنعلىوبمفهومه،النصف

القياسبل،ذلكمنيمنعماالاجماعفيولاالسنةفيولاالقرانفي

إذاالرجلمقامقامتاإذاالمرأتينفان،يقتضيهالصحيح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و"و".من"د"ساقطة"فصل"

التمهيد)047(،الكافي)22/62(،الاستذكار)5/165(،المدونةانظر:

الفروق،(742و11/55)الذخيرة،(5/412)المنتقى،(2571/)

)1/334(،العربيلابنالقرانأحكام)3/1548(،المعونة)4/19(،

)2/238(.التفريع932(،)1/الحكامتبصرة931(،و31)0القوانين

03(،)03/الكبيرالشرح)094(،الارشاد151(،)2/الهدايةنظر:

المحررعلىالنكت)7/313(،الزركشيشرح)2/316(،المحرر

الموقعينإعلام)03/25(،الانصاف)01/258(،المبدع)2/316(،

)03/112(.الإنصافمعالمقنع)1/136(،

.()3/791الكبرىالفتاوى492(،)31/الفتاوىمجموع

تخريجه.تقدم

426



لمشهادتهماقبولفان،معهتكونالموإنمقامهقامتاكانتا)1(معه

وهذا،العدالةوهوفيهما،لمعنىبل)4(،للرجل)3(لمعنىيكن)2(

وحدهاالمرأةضبطسوءمنيخشىوالماانفردتا،إذافيماموجود

.أخرى(ة)بامرفقويت،وحفظها

شهدلوكما،تقبللمرجلمنخلتإذاالمالعلىالبينة:قيلفان

أقيمتالوالمرأتينفإن،الصورةبهذهينتقضذكرتموهوما،نسوةأربع

غيرفيولقبل،رجلينمقامنسوةأربعلكفىوجهكلمنالرجلمقام

.وامرأتين)6(رجلشهادةالاموال

بالرجل،فقويت،ضعيفةالمرأتينفشهادةيضا؛و

)8(.يقبلفلاضعيفإلىضعيف()فيضم،ضعيفة

واليمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"أ":"كانا".في

من"ا".ساقطةيكن""لم

من"هـ".ساقطة"لمعنى"

"الرجل".في"ب":

".امراة"معفي"ب":

الخلافيةالمساللرووس)11/55(،الذخيرة)4/19(،الفروقانظر:

)14/132(.المغني)6/1401(،

"فينضم".في"ا":

من"هـ".ساقطة"يقبل"فلا

البنالابنالمقانع)11/55(،الذخيرة19(،)4/الفروقوانطر:

الخلافيةالمسائلرووس314(،)7/الزركشيشرح(،)4/7912

.(1/132)4المغني،313()8/المحتاجنهاية،(4101)6/

427



فمانزجالكممنشهيدئنشتشهدوو>:قالسبحانهاللهفان؛وأيضا

بامرأتينحكمفلو282[،:<]البقرةواعرأقانفرجلرجلينيكونالم

ثالثما.قسماهذالكانويمين

"،تقبللمالرجلعنحلتإذاالبينة"إن:قولكمأما:والجواب

به؟يحتحفكيف،النزاعمحلوهو،المدعىهو)1(فهذا

طائفةظنهوان،نزاعفيهفهذا"نسوةأربعشهدلو"كما:وقولكم

.)3(وغيره)2(كالقاضيجماعا

:قالالنساءإلايحضرهولايوصيالرجلفيأحمدالامامقال

علىالنساءبشهادةالوصيةأثبتألههذافظاهرالنساء)4(،شهادةأجيز

.الزجاليحضرهلمذا،الانفراد

لاقاربهباشياءيوصيالرجلعنسئلأله:أحمدعنالخلالوذكر

نعم،:قال؟شهادتهنتجوز(هل)،النساءإلايحضرهولا،ويعتق

.)6(الحقوقفيشهادتهنتجوز

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

عدا"أ".النسخجميعمنساقطة"هو"

أبويعلى.

.(41/132)المغني:انطر

كتاب،925(/01)المباع،)935(الاختيارات،(41/128)المغني:انظر

87(.)3/والوجهينالروايتين

من"أ".ساقطة"هل"

)3/87(.والوجهينالروايتينكتاب1/925(،)0المباع:انظر

428



النساء،منالبيناتفيها)2(قبلتالتيالمواضعذكر)1(تقدموقد

نساءأوبرجاليكونأنمنعئموهو،الحقيبينلمااسم"البينة"نو

فيالمرأةشهادةقبلقدع!ي!والنبي،ظاهرةماراتأويمينأونكولأو

وقبلهاذكرناها،قدمواضعفيالصحابةوقبلها)3(،الرضاع

)4(.التابعون

.")6(وامرأتينرجل()شهادةالاموالغيرفيوتقبل":وقولكم

والرجعة،،كالنكاج،مواضععدةفيموجو؟وذلك،نعم:قلنا

وغيرهالنكاجفيوالوكالةوالايصاء،والولاء،،والنسب،والطلاق

.)7(الروايتينإحدىعلى

واليمين،بالرجلفقويت،ضعيفةالمرأتين"شهادة:قولكم

."يقبلفلا،ضعيفإلىضعيففيضم،ضعيفة

ولهذا،اجتمعتاإذاالمرأتينشهادةضعفنسفمأئا)8(لا:جوابه

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

431(.،)426ص

"."ا":"خلتفي

تخريجه.تقدم

الاثار.هذهتخريجتقدم

.""بشهادة:و"و"و"هـ""د"وفي

01(.14)6/المسائلرؤوس132(،)14/المغني:انظر

.2(62المحرر)2/:انظر

و"و".و"هـ"من"د"ساقطة"انا"
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ياتىأنامكنهوانالرجلمعاجتمعتا)2(إذابشهادتهما)1(نحكم

كالرجلالعدلوالمرأة،بدللاصلوالمرأتانفالرجل)3(،برجلين

والنسيانالسهوعليهاخيفلماألهاإلا،والديانةوالامانةالصدقفي

مثله،أوالواحدالرجلمنأقوىيجعلهاقدوذلك،بمثلها)4(قويت

منأقوىعطيةموالدرداءأمشهادةمنالمستفادالظنأنريبولا

أمثالهما.ودوندونهماواحدرجل(من)المستفادالظن

يكونالتمهانزجالكممنشهيدينواستشهدو>:تعالىقولهفاو

دونالمرأتينيذكرولم282[:(]البقرةوامرأقانفرجلرجلين

.)6(الرجل

ولاالرد،ولا،النكولولا،واليمينالشاهديذكرولم:فيقال

سبحانهوهو،نسوةالاربعولا،المرأتينولا،الواحدةالمرأةشهادة

الحق،بهيحفطماإلىأرشدوالما،الحاكمبهيحكممايذكرلم

.)7(الحقوقبهاتحفطالتيالطرقمنأوسعالحكموطرق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"."د"و"هـ":"يحكم"،وفي"ب":"حكمفي

و"و".من"هـ"ساقطةاجتمعتا""إذا

"برجل".:في"د"

من"ب".ساقطة"قويت"

جميعمنساقطةمن"المستفادالظنمناقوىعطيةوأمالدرداءام"شهادة

عدا"ا".النسخ

ذكرتالايةلانخطا؛وهو"والرجل"المراتين:و"هـ"و"د"و"!"في"ب"

الرجل.دونالمراتينتذكرلموإئمالمراتينوالرجل

147(.و)1/138الموقعينإعلام:انظر

043



فصل

غيرمنفقطامرأتينبشهادةالحكم:عشرالحاديالطريق

يمن.

عليهيطلعلاماكلفي-أحمد)1(عنالروايتينإحدىعلى-وذلك

،والولادة،والثيوبة،والبكارة،الثيابتحتالنساءكعيوب،الرجال

أحمدعليهنص،امرأتانفيهتقبلفاله،ونحوه،لرضاعو،والحيض

امرأةبشهادةيثبتأله-أشهر-وهيوالثانية،الروايتينإحدىفي

.يمينا)2(هاهنايذكرولمكالمرأةفيهوالرجل،واحدة

ذكروا)4(وإلما،اليمينإلىيفتقرلاألهأحمد:نصوظاهر)3(

.()الواحدةالمرأةشهادةفيهقبلناإذاالرضاعفيالروايتين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)2/36(،هانىابنورواية)2/286(،صالحروايةأحمدمسائلانظر:

الخلافيةالمسائلرووس)371(،الصغيرالجامع)2/914(،الهداية

)2/327(،المحرر)1/227(،"الملل"قسمللخلالالجامع)6/499(،

الكبيرالشرح)14/134(،المغني)4/7912(،البناءلابنالمقنع

المبدع)3/15(،رجبابنقواعد314(،)7/الزركشيشرح31(،)03/

والفوائدالنكت)6/395(،الفروع)202(،التسهيل026(،)01/

)6/436(،القناعكشاف31(،)03/الانصاف)207(،العدة)2/328(،

206(.)3/الإراداتمنتهىشرح

السابقة.المراجع:انظر

"فظاهر".:في"ب"

"ذكر".:و"و"في"د"

281(.المحرر)2/علىالنكت:انظر

!31



)1(اعتبرت-حيثواليمينالشاهدوبابالبابهذابينوالفرق

الامورعنالاخبارهوالبابهذافيالمغلب)2(أن-هناكاليمين

النساء،بشهادةفيها)4(فاكتفى،الرجالعليهايطلعلاالتي)3(الغائبة

عليها()يطلعظاهرةأمورعلىالشهادة:واليمينالشاهدبابوفي

تقويتهإلىاحتيجالواحدالشاهدبهاانفردفإذا،الغالبفيالرجال

باليمين.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."اعتبرنا":"و"في

."لبلغاا":"ب"في

من"ب".ساقطة"الغائبة"

و"ب".من"أ"مثبتة"فيها"

من"و".ساقطة"يطلع"

432



فصل

.رجالبتلاثةالحكم:عشرالثانيالطريق

ثلائةإلامنهيقبللافاله،غناهعرفمنالفقرادعىإذافيماوذلك

.احمد)1(الاماممنصوصوهذا،شهود

.)2(شاهدانفيهيكفي:أصحابنابعضوقال

تحملت:قالمخارقبنقبيصةبحديثأحمدالامامواحتج

تأتيناحتىعندناأقمقبيصة"يا:فقال،سألهع!يدالنبيفأتيتحمالة
ممرِ

لاحدإلأتحللاالمسألةإنقبيصةيا:قالئم.بهالكفنأمر،الصدقة

يمسك،ئميصيبهاحتىالمسألةلهفحلت،حمالةتحملرجل:ثلاثة

لقد:قومهمنالحجىذويمنثلائةلهيشهدحتى،فاقةأصابتهورجل

و-عيشمنقوافايصيبحتى،المسالةلهفحلت،فاقةفلانااصابت

.)4(مسلمرواه،الحديثوذكر"عيشمنسدذا:-)3(قال

فقالخاص؟أوعامهوهلاحمد:نصفياصحابناواختلف

)1(

)2(

)3(

شرح،(363)تراختيالاا،(1/322)لمحررا،(41/821)لمغنيا:نظرا

القناعكشاف461(،)1/الاراداتمنتهىشرح)7/303(،الزركشي

الصواب"وهو:القيمابنوقال)2/291(.العديدةالفواكه)2/286(،

به".القوليتعينالذي

السابقة.المراجع:وانظر.223()1/المحرر(،1/128)4المغني:انظر

من"و".ساقطةقال"اوعيشمن"قواما

تخريجه.تقدم
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ماو،الحديثعليهدلكما،المسالةحلفيهذاإلما)1(:القاضي

.)2(شاهدانفيهفيكفيالاعسار،

يدلماالاعسارفيأحمدعننقلوقد:محمد)3(أبوالشيخوقال

)4(.بثلاثةإلايثبتلاأنهعلى

العدديعتبرالمسألةوحلالزكاةأخذبابفيكانإذا:قلت

ونفقة،الديونلاداءالمسقطالاعساردعوىبابففيالمذكور،

بابوفي،بمالهالعبدحقلتعلق؛وأحرىأولى:والزوجاتالاقارب

فهناكله،يحللامايأخذألاالمقصود:الصدقةوأخذالمسألة

،المحرميأخذلئلاوهنا،الواجبأداءمن()يمتنعلئلاالبينةاعتبرت

.)6(أعلموالله

)3(

)4(

)5(

)6(

يعلى.ابو

)7/303(.الزركشيشرح(،)14/128المغني:انظر

قدامة.ابنالدينموفق

)14/128(.المغني

"يمنع".:و"و"و"هـ"و"!"في"ب"

من"د".مثبتة"أعلم"والله
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فصل

.احراررجالبأربعةالحكم:عشرالثالثالطريق

فبالنص)2(:الزناأما،واللواطالزناحد)1(فيوذلك

نصابفيعليهمقيسهو:طائفةفقالت:اللواطماو)3(،والاجماع

الحد.في)4(عليهمقيسهوكما،الشهادة

فرجوطءلانهالزنا؛مسمىفيداخلهوبل:طائفةوقالت

الزنامسمىفيداخلهو:هؤلاءفقال،العربتعرفهلاوهذا،محرم

شرعا.

وتكوناللغويةمنأعمتكونقدالشرعيةوالاسماءوقالوا:

أخص)5(.

لافرجوطءفإنهالزنا،منبالحدأولىهوبل:طائفةوقالت

فيكون،الحدبوجوبأولىفهو،قويإليهوالداعي،)6(بحاليستباح

الزنا.حدنصابنصابه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

من"ب"هساقطة"حد"

هماللهعندفاولنكبالشهداصيانوألمفاذشهدا:بأريعةعلةوجالولا>:تعالىقال

.[13:!<]النورالبهذبون

المعونة)013(،حزملابنالاجماعمراتب)07(،المنذرلابنالاجماع

.)3/1385(

من"و".ساقطة"عليهمقيسهوكماالشهادةنصاب"في

اخص".ويكوناللغةفياسفايكونقد"والاسم:و"و"و"هـ"وفي"د"

902(.)2/الدوانيالفواكه:انظر
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فيهيكتفىأنالتعزيز--بلالحدفيهيرىلامنقولوقياس

)1(الحنفيةبهوصرحتفيها،حدلاالتيالمعاصيكسائر،بشاهدين

.حزم)2(ابنمحمدأبيمذهبوهو

-بكراأوكانمحصنا-حالبكلالقتلحدهجعلمنقولوقياس

الروايتينإحدىوهو،لمحاربةوكالردة،بشاهدينفيهيكتفىأن)3(

رضي-)7(مالك)6(ومذهب(،)الشافعيقوليوأحدأحمد)4(،عن

أربعة.منأقلفيهيقبللااللواطحدبانصرحوالكن-،عنهمالله

بكلالرجموهو،المحصنالزانيعقوبةعقوبتهأن:ذلكووجه

.حال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

البنايةمعالهداية)09(،الحكاممعين)5/343(،القديرفتحانطر:

225(.)2/النيرةالجوهرة2(،هوه126)8/

.()131الإجماعمراتب093(،1/)1المحلى

و"و".و"هـ"من"د"ساقطة"ان"

المحرر)124(،الخرقيمختصرنطر:ومن"ب".ساقطةاحمد""عن

66(.)9/المبدع)9/57(،المغني)4/891(،الكافي(،)2/153

الدمأبيلابنالقاضيادب027(،)8/العلماءحلية101(،)7/الامانطر:

مغني)4/371(،للخطيبالاقناع)8/311(،المحتاجنهاية)424(،

)4/441(.المحتاج

من"و".ساقطة"ومذهب"

المدخل(،9913)3/المعونة)574(،الكافي97(،)24/الاستذكارانطر:

)2/225(،التفريع)2/257(،الحكامتبصرة)3/115(،الحاجلابن

)2/902(.الدوانيالفواكه)6/178(،لجليلمواهب
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)2()1(-
بقولهاللواطحدفيالزنانصاباشتراطعلىيحتجو!د

[54:*<]النملشصوولبوأنتمألمشمةأتاتوت>:لوطلقومتعالى

علتهنفاستشهدوألنسا!ممنلفخشةياتب!لتىو>الزنافيوقال

.[15:شحم(]النساءأربعة

الرجمأوالزنا)3(حدعليهوجبمنبينخلاففلا:وبالجملة

.إقرار)4(أوشهودأربعةمنفيهبدلاأنهحالبكل

علىبناء)7(،بشاهدينفيهفاكتفياحزم)6(:وابن()حنيفةبوماو

اصلهما.

منبدلاأوبشاهدينفيهيكتفىفهلبهما)8(،بالاقرارالحكمماو

عنوروايتان)01(،والشافعي)9(مالكمذهبفيقولانفيه:أربعة

."احتج":"ب"وفي(1)

من"أ".ساقطة)على")2(

."نيلزاا":"وةفي()3

11(.كثير)6/ابنتفسير:انظر)4(

البنايةمعالهداية)09(،الحكاممعين)5/343(،القديرفتحانظر:)5(

.225()2/النيرةالجوهرة،2(هوه126)8/

.093(1/)1المحلى)6(

".شاهدانفيه"فيكفيفي"ب":)7(

بابرارهما"."الحكم:في"ب")8(

الدوانيالفواكه)4/316(،الكبيرالشرح)4/265(،السالكبلغةانظر:)9(

.)2/223(

=المنهاج)424(،الدمابيلابنالقاضيأدب)8/283(،العلماءحلية:انظر)01(
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)3(مستندهإنماالحدإقامة:قال)2(الاربعةيشترطلمفمنأحمد)1(،

الإقرارهالى

:قالالاربعةاشترطومن،بشاهدينيثبتلاقراروعليهفالشهادة

إلاالفعلعلىالشهادةفينكتفيلاأننافكما،كالفعلالإقرار)4(

.القولعلىالشهادةفكذلك،بأربعة

كانفاذاللحد،موجبوالقولالفعلمنواحدكلأن:يوضحه

كذلك.الموجبفالقول،بأربعةلايثبتلاالموجبالفعل

دالوالقول،بنفسهموجبالفعل:(الاخر)القولأصحابقال

مرتبة.فبينهما،الموجبالفعلعلى

إلانحدهلاكتاواذا)6(،لذلكتاثيرلا:الاخرالقولأصحابقال

الإقرار.على)7(اربعةبشهادةلانحدهفلا،مراتربعبإقرار

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

311(.)8/المحتاجنهاية،المحتاجمغنيمع441()4/

)7/103(،الزركشيشرح)2/312(،المحررنظر:

)6/433(.القناعكشاف)723(،

".الاربع":و"و"و"هـ"في"د"

".مستندةهي"إلماعدا"أ":النسخباقيفي

من"ب".ساقطةالاقرار""قال

."الاخير":"أ"في

."كذلكهوإدما":"في"ب

."اربع":هـ"و"و"د""بو""أ"في
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ماو

(2)ربعةبا

إلايثبتلمالحد،يوجبقلنافان)1(:البهيمةإتيان

)4(حنيفةأبي-كقولالتعزيز)3(يوجبقلنا:وان

:وجهانففيه-)6(ومالك

فعيلشاوا
)5(

فرجفيفرجوايلاج،فاحشةلانه؛ربعةإلافيهيقبللا:أحدهما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

41(.)5/المعادزاد)274(،الكافيالجواب:انظر

311(،)7/الطالبينروضة101(،)7/الأم272(،)8/العلماءحلية:انظر

المغني،337()7/التهذيب،371()4/الاقناع،371(4/)بجيرمي

الروض103(،)7/الزركشيشرح)2/312(،المحرر)2/376(،

.)724(

من"ب".ساقطة"يوجبقلناوانباربعةإلايثبتلم"الحد

القضاةروضة)9/201(،المبسوط)7/34(،الصنائعبدائعانظر:

"البناية"،مع2(ه)6/9الهداية027(،)1/الفتاوىفيالنتف)2/3013(،

015(.)2/الهنديةالفتاوى/92(،)هالرائقالبحر26(،ه/)هالقديرفتح

والآثارالسننمعرفة)7/337(،التهذيب101(،)7/الام:انظر

371(،)4/بجيرمي255(،)8/و31(1)7/الطالبينروضة31(،ه)12/

)8/031(،المحتاجنهاية)4/441(،المحتاجمغني)4/371(،الاقناع

)8/272(.العلماءحلية

تبصرة)3/0014(،المعونة)2/225(،التفريع)6/214(،المدونةانظر:

)2/941(،المعربالمعيار244(،)7/القرطبيتفسير254(،)2/الحكام

293(.)8/والإكليلالتاح)274(،لكافي
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5)1(القاضياختياروهذا،الزنافأشبه،محرم

بشاهدينفيثبتالحد،يوجبلالانه؛شاهدانفيهيقبل:والثاني

.الحقوقكسائر

يوجبلازناكل:هذاقياسوعلى"المغني")2(:فيالشيخقال

.هذاوأشباه،المزوجةوأمتهالمشتركةالامةءكوط،الحد

،الصيامفيامرأته-كوطء)3(لعارضالمحرمالوطءوأما

،شاهدانفيهويكفيالحد،يوجبلافانه-والحيضوالاحرام

دبرهاهفيوطؤهاوكذلك

فصل

ماكلشهود-أربعةاعتبار-فيبالزناالبصريالحسنوألحق

فيكانإنوهذا(،أحمد)عنروايةذلكوحكي)4(.القتليوجب

فهوقصاصاأوحداالقتلفيكانوإن،ضعفهعلىوجهفلهحداالقتل

أمرغلط-وتعالىسبحانه-اللهلان؛ممتنعالزناعلىوقياسهفاسد،

قذفمنعقوبةوشرع،لعبادهسترا؛الفاحشةبابفيوالاقرارالبينة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(21/673)لمغنيا:نظرا0يعلىأبو

.(21/673)لمغنيا

من"أ".ساقطة"لعارض"

العلماءحلية)14/127(،المغنيوانظر:)5/443(.شيبةأبيابنرواه

.)8/272(

)7/303(.الزركشيشرح(،1127/)4المغني:انظر



أغلظعلىالقتلفيهاوشرعالحد،يوجبماسائردونبهاغيرهقذف

أعلم.والله.بهاغيرهاإلحاقيصحفلا،للنفوسكرههاوالوجوه
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فصل

ماكلفيوالأمةالعبدبشهادةالحكم:عشرالرابعالطريق

هوالحرةالحرشهادةفيهتقبل

كلفيتقبل:وعنهأحمد)3(،مذهبمن)2(الصحيحهو)1(هذا

قبولفيالعلماءلاختلاف)4(؛والقصاصالحدودفيإلاشيء

،الاحتياطعلىمبناهاالتيالحدودلاقامةسبباينتهضفلا(،)شهادته

عنأحمدالإمامحكاه،قديماإجماعاحكيوقد،الاول:والصحيح

شهادةردأحداعلصت"ما:قالأنه-عنهاللهرضي-مالكبنأنس

الصحابة،عصربعدحدثإنماردهاأنعلىيدلوهذاالعبد")6(،

)7(مالكإليهذهبلماالقولهذاشتهرو

)1(
)2(
)3(

)4(

)6(

)7(

"أ".من"هو"مثبتة

"."ب":"فيفي

العدة)372(،الصغيرالجامع)2/388(،الكوسجروايةأحمدمسائل:انظر

المبدع،(941)2/الهداية،(058)6/الفروع،3(50)2/المحرر،()626

عقيللابنالفنون،(1/5)الفوائدبدائع،35(1)7/الزركشيشرح،(01/236)

07(،و)014/2()1/الموقعينإعلام185(،)14/المغني16(،وه)1/915

.(0/2842)الفتاوى،(1/974)النبوات،(2583/)المرسلةالصواعق

)2/603(.المحرر)372(،الصغيرالجامع)2/914(،الهدايةانظر:

السابقة.المراجع:وانظر

مفصلا.الخلافذكرقريباسيأتي

277(،1/)4المعرفةوفي،272(0/1)والبيهقي،316()5/تعليقاالبخاريرواه

.(414)9/المحلىفيحزمابنوصححه.892()4/شيبةأبيوابن

=،(414)5/القرطبيتفسير،235()2/التفريع،(451)5/المدونة:انظر
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ويقضونيفتونأتباعلهموصار)2(،حنيفةوأبو)1(والشافعي

مشهوراكانولما،المعروفهوالناسعندالقولهذافصار،باقوالهم

العبد(")3(،شهادةقبلأحداعلمت"ما:قال،مالكزمنفيبالمدينة

ذلك.ضديقولمالكبننسو

الصحابة،قوالو،والسنةالكتابموجبهوالعبدشهادةوقبول

سثة)4(ولاكتابردهامنمعوليس،الشرعصولو،القياسوصريح

لئحونووسطاأمهجعلنبهخلكوكذ>:تعالىقال،قياسولااجماعولا

والوسط:143[:(]البقرةشهيدأعيئغالرسولىويكونلناسعلىشهداء

فهو)6(،الخطابهذافيالعبددخولفيريبولا(،الخيار)العدل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(713)نينلقواا،(01/622)لذخيرةا،(34251/)لمعونةا

روضة،(71/312)ويلحاا،(8/852)يبلتهذا،(7/87)لاما:نظرا

العلماءاختلاف)926(،التنبيه)2/924(،الوجيز)8/991(،الطالبين

)8/246(،العلماءحلية)1/603(،القاصلابنالقاضيأدب)283(،

)2/527(.المنذرلابنالإقناع316(،)5/الباريفتح

فتح)3/335(،العلماءاختلافمختصر)6/266(،الصنائعبدائعانظر:

)037(،الحكاممسعفة)703(،للسروجيالقاضيادب)7/993(،القدير

)131(،للفتوىالمختار)204(،الخلافطريقة)2/141(،الاختيار

31(.)1والنظائرالاشباه

الشافعي.عن(4925/)المحيطالبحرفيالزركشيوذكره.مالكقولاجدلم

ساقطةسنة"ولاكتابردهامنمعوليس،الشرعصولوالقياس"وصريح

من"و".

البغويتفسير)1/592(،عبدالرزاقتفسير)2/8(،الطبريتفسيرانظر:

.(154)1/المسيرزاد275(،)1/كثيرابنتفسير122(،)1/

".الخطابالخيارهذا"في:في"هـ"
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عدلىذويثهدوا>و:قولهتحتفدخل،القرآنبنصعدل

.2[:مانكؤ(]الطلاق

شهدايالقس!قؤصميهتكونو(ءامنوالذينجايها>!:تعالىوقال

الشهداءمنفيكونقطعا،آمنواالذينمنوهو135[<]الانساء:لله

كذلك.

282[،:<]البقرةلكمرطمنشهيدينواستشهدوا>:تعالىوقال

رجالنا.منالعبدأنريبولا

!خيرأولحكالضنلختوعلوءامنواالذين>إن:تعالىوقال

فكيف)1(،البريةخيرمنالصالحالمؤمنفالعبد7[،:*<]البينةالبريه

شهادته؟ترد

:المرفوع)2(المعروفالحديثفيكما،ورسولهاللهعدلهوقد

الغالين،تحريفعنهينفون،عدولهحلفكلمنالعلمهذايحمل"

حملةمنيكونوالعبد")3(،الجاهلينوتاويل،المبطلينوانتحالى

)1(

)2(

)3(

من"ب".ساقطة"البريةخيرمنالصالحالمؤمن"والعبد

من"ب".ساقطة"المعروف"

فيوالخطيب)995(،رقم)1/344(الشاميينمسندفيالطبرانيرواه

رقم)3/326(الكلامذمفيوالهروي)1/128(،الروايلاخلاقالجامع

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن236(>43/عساكروابن)507(،

شرففيالخطيبأخرجهعنه،اللهرضيزيدبنأسامةحديثومن

الملتمسبغيةفيوالعلائي)7/93(،عساكروابن)48(،الحديثاصحاب

"ا.هـ.صحيحغريبحسنحديث"هذا:العلائيوقال)34(

في=الاجريرواهمرسلا،العذريعبدالرحمنبنإبراهيمحديثومن



والسثة.الكتاببنمنعدلفهو،العلم

روىإذاع!يماللهرسولعلىالشهادةمقبولأنهعلىالناسجمعو

تقبلولاجم!و،اللهرسولعلىشهادتهتقبلفكيف)1(،الحديثعنه

؟الناسمنواحدعلىشهادته

لامالهافيحتاط،الشهادةبابمناوسعالروايةباب:يقالولا

وهو،الناسمنكثيرألسنعلىجرىكلامفهذا)2(،للروايةيحتاط

الشهادةلهواحتيطضبط)3(ماأولىفان،والصوابالتحقيقعنعار

)1(

)2(

)3(

)1(،رقمالبدعفيوضاحوابن)2/273(،عديوابن271(،)1/الشريعة

)2/17(،والتعديلالجرحمقدمةفيحاتمأبيوابن)4/256(،لعقيليو

التمهيدفيعبدالبربنو)33(،رقم)1/891(الابانةفيبطةبن1و

38(.)7/عساكروابن58(،)1/

مفتاجانظر:الوزير.بنوعبدالبربنوأحمدالامامصححهلحديث1و

والقواصمالعواصم)2/57(،الشرعيةوالاداب)1/893(،دارالسعادة

الاصابة:انظركثير.وابنحجرابنالحافظانوضعفه)1/312(،

41(.1)14/والنهايةالبداية(،124)1/

علمفيال!يوطيألفية)57(،للجرجانيالحديثاصولفيالمختصر:انظر

العبد"ا.هـ.يةروقبولفييختلف"لم:الامديقال)98(.الحديث

)61(.الفقهأصولفيالنبذ503(،)2/الاحكام

نصب،(1/4)الفروق،(04)2/الاحكامقواعد،(95/)17الحاوي:انظر

البهيةالغرر)4/365(،المطالباسنى"،الهداية"مع)1/125(الراية

للهيثميالكبرىالفقهيةالفتاوى)4/016(،الرمليفتاوى)5/253(،

015(.)01/المحتاجتحفة033(،)4/

من"أ".ساقطة"ضبط"
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علىكالكذبليسعليهالكذبفان،عنهلروايةوغ!يمالرسولعلى

الروايةدونوالانوثة)1(والقرابةبالعداوةالشهادةردتوإلما،غيره

المرأةضبطعدموخشية،الولدوشهادةالعدوشهادةإلىالتهمةلتطرق

سواء،الحرإلىيتطرقذلكمنإليهيتطرقفماالعبدماووحفظها،

روايتهبهقبلتالذيفالمعنى،ألبتةذلكفيوبينهبينهفرقولا

شهادةبهردتالذيالمعنىماو،شهادتهبهتقبلالذيهوالمعنى

.العبد)2(فيموجودافليسوالمرأةوالقرابةالعدو

الظنوغلبة،عدالتهالمسلمشهادةلقبولالمقتضيفانيضا؛و

العبد،فيموجودبعينهوهذا،إليهالتهمةتطرقوعدم،بصدقه

مانعا،يكونأنيصلحلاالروفانمفقود،والمانعموجودفالمقتضي

يؤديالذيوالعبدكيف،تهمةتطرقولا،العدالةمقتضىيزيللافاله

أحدوهو،واحد)3(أجرللحريكونحيثأجرانلهسعيدهوحقاللهحق

أصحابشهادتهقبلولهذا)4(،الجنةيدخلمنأولهمالذينالثلاثة

)1(

)2(

)3(

)4(

".عدا"النسخجميعمنساقطة"والانوثة"

5(.)1/الفوائدبدائع:انظر

بنعبداللهحديثمن)1664(رقمومسلم)9254(،رقمالبخاريرواهكما

ربهعبادةحسنولسيدهنصحإذاالعبد"إنمرفوعا:عنهمااللهرضيعمر

مزتين".أجرهلهكان

يدخلونثلاثةاولعليئ"عرضمرفوعا:عنهاللهرضيهريرةأبيلحديث

أحمدرواه"لسيدهونصحربهعبادةأحسنمملوكوعبا--وذكرهمالجئة

والطيالسي)7/267(،شيبةأبيوابن)1642(،لترمذيو)2/425(،

=)46(،رقم)1/51(الجهادفيالمباركبنو)2567(،رقم)334(
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.القدوةوهمغ!يماللهرسول

عنأشعثعنغياثبنحفصحدثنا:)1(شيبةأبيبنأبوبكرقال

أبيبنعليفقالالعبد"،شهادةنجيزلا":شريحقال:قالالشعبي

ذلكبعدشريحفكاننجيزها"،"لكنا-:عنهالله-رصيطالب

)2(
بقأنسسألت:قالفلفلبنالمختارعنوبه.لسيدهإلايجيزها

.")3("جائزة:فقالالعبد؟شهادةعنمالك

عندهشهدشريحاشهدت":قال)4(الدهنيعمارعنالثوريوقال

عبيدكلنا:شريحفقال،عبدإئه:فقيل،شهادتهفأجاز،دارعلىعبد

.واماء")5(

)2(

)3(

)4(

)5(

وابن)7248(،رقم)16/233(حبانابنوصححه)4/138(،لبيهقي1و

الدارقطنيعللوانظر:.الترمذيوحسنه)9224(،رقم)4/8(خزيمة

41(.0)4/الرايهونصب926(،)9/

.(09177)العمالكنز،2(0)278رقم892()4/المصنف

من"ب".ساقطةيجيزها"ذلكبعدشريح"فكالى

معلقاالبخاريورواه)27502(،رقم)4/892(شيبةابيابنمصنف

)443(.صلهتخريجزيادةوتقدم)5/316(،

هـ133سنةتوفيأبومعاوية،الدهعي،البجليسلمبنمعاويةبنعمار

النبلاءأعلامسير)21/902(،الكمالتهذيبانظر:-.تعالىالله-رحمه

.)6/138(

"الذهبي".:و"هـ"في"د"

منصوروسعيدبن)8/325(،وعبدالرزاق)4/892(،شيبةبيابنرواه

وانظر:)5/316(.تعليقاالبخاريعجزهوروى)5/317(.الفتجفيكما

938(.)3/التعليقوتغليق413(،)9/المحلى
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سيرينابنعنأحمدوروى

.عدلا)2(كانإذا

بأساالعبدبشهادةيرىلاكانله:)1(أ

.)3(والطلاقالنكاحفيجائزةوالمرأةالعبدشهادة:عطاءوقال

سئل:قالسلمةبنحمادحدثناعفانحدثناأحمد:الاماموقال

بنعبدالعزيزشهادةردأنا:فقالالعبد؟شهادةعنمعاويةبنإياس

.(لردها)إنكارايعني)4(؟صهيب

ما":قالأله-عنهاللهرضي-مالكبنأنسعنأحمدالاماموذكر

.العبد")6(شهادةردأحدّاعلمت

)8(مالكقولوهذا،مطلقاطائفةفردتها)7(،ذلكفيالئاساختلفوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".سبرمة"ابن:في"و"

من)المسائلفيحنبلبنحمدبنعبدالله"وصلهحجر:ابنالحافطقال

المطبوعفياجدهولم)5/317(،الباريفتح"ا.هـ.عتيقبنيحتىطريق

)9/413(.المحلى)3/938(،التعليقتغليق:وانظر.المسائلمن

.(134)9/المحلى:انظر

توفي.ئقةئقةأحمد:عنهقال،البصريمولاهمالبنانيصهيببنعبدالعزيز

الجرح)18/147(،الكمالتهذيب:انظر-.تعالىاللهرحمه-هـ013سنة

)6/301(.النبلاءأعلامسير384(،)5/والتعديل

حبانابنئقات)1/142(،القاريعمدة)9/413(،المحلىانظر:

.)5/123(

الفصل.أولتخريجهتقدم

."فردها":و"و"د"في"

=،(414)5/القرطبيتفسير،235()2/التفريع،(541)5/المدونة:انظر
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قولوهولسيدهحتىمطلقاطائفةوقبلتها)2(،حنيفةبيو)1(والشافعي

.()لسيدهالامطلقاطائفةوقبلتها)4(حزم)3(،ابنمحمدأبي

العبد--فيالشعبيعنالنخعيإبراهيمعنالثوريسفيانقال

الاماممذهبوهذا")6(،لغيرهوتجوز،لسيدهشهادتهتجوزلا":قال

حمد)7(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(713)نينلقواا،(01/622)خيرةلذا،(34251/)لمعونةا

روضة،(71/312)ويلحاا،(852/)8يبلتهذا،(7/87)لاما:نظرا

العلماءاختلاف)926(،التنبيه)2/924(،الوجيز)8/991(،الطالبين

)8/256(،العلماءحلية)1/603(،القاصلابنالقاضيأدب)283(،

)2/527(.المنذرلابنالاقناع

فتج)6/216(،الصنائيعبدائيع)3/335(،العلماءاختلافمختصرانظر:

)037(،الحكاممسعفة)703(،للسروجيالقاضيأدب)7/993(،القدير

)131(،للفتوىالمختار)204(،الخلافظريقة)2/141(،الاختيار

31(.)1والنظائرالاشباه

.(124المحقى)9/:انظر

."وقبلها":و""في

شيبةابيوابن324(،)8/عبدالرزاقعنهمارواه.النخعيوابراهيمكشريح

.)4/532(

الحاوي)4/532(،شيبةابىوابن)8/324(،عبدالرزاقمصنفانظر:

)9/413(.المحلى)17/58(،

من"ب".ساقطة"احمد"

الصغيرالجامع)7/351(،الزركشيشرح058(،)6/الفروعنظر:

المبدع(،058)6/الهداية،03(5)2/المحرر)626(،العدة)372(،

المغني16(،وه)1/915الفنون)1/5(،الفوائدبدائع)01/236(،

07(.)2/الموقعينإعلام(،185)14/
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إبراهيمقولوهذاالكثير،دوناليسيرالشيءفيطائفةجازتهاو

.)3(والشعبيشريج)2(عنالروايتينوإحدى،(1)النخعي

لاله؛الكافرعلىالعبدفاس)4(منمنهمحالبكلردوهاوالذين

في)7(القياسأفسدمنوهذابالكفر،)6(وذاك(،)بالرقمنقوص

الذين.منبالضرورةمعلوموفساده،العالم

لامث!عبدا!لو؟لله>!ضرب:تعالىبقولهاحتجمنومنهم

.عليها)8(قادرغيرفهو،شيءوالشهادة75[:لم<]النحلشئيقدزعلى

عناللهكلامتحريف:ذلكجوابفيحزم)9(ابنأبومحمدقال

يقدرلاعبدكلإن:تعالىيقلولم،والآخرةالدنيافيمهلكمواضعه

وقد،صفتههذهعبيدهمنبعبدالمثلتعالىاللهضربإلما،شيءعلى

منكثيرانعرفوبالمشاهدةالاحرار،منكثيرفيالصفةهذهتوجد

الأحرار.منكثيرمنالأشياءعلىقدرالعبيد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

تعليقاوالبخاري)4/532(،شيبةابيوابن)8/324(،عبدالرزاقرواه

)5/317(.الباريفتح)3/938(،التعليقتغليق:وانظر)5/316(.

316(.)5/الباريفتح)9/413(،الحاوي58(،)17/المحلى:انظر

".الشعبيعنشريح"عنوفي"ا":.السابقةالمراجع:انظر

"قال".في"د":

المحرر)2/703(.علىالنكت:انظر

"ذلك".عدا"أ":النسخفي

"قياس".:في"ا"

)6/267(.الصنائعبداثع:انظر

414(.)9/المحلى
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ويحرم،والطهارةوالصيامالصلاةالعبيديلزمهل:لهمونقول

لامالاحرار،علىيحرمماوالفروجوالمشاربالماكلمنعليهم

:قال؟)1(،ألبتةشيءعلىعندكميقدرونلالكونهم؛ذلكيلزمهم

.جهارا)2(عليهكذبفقداللهإلىهذانسبومن

دعوأ(ما،ذاالثدا"لآبولا>:تعالىبقوله)3(بعضهمواحتح

،لسيدهالعبدومنافع،والاباءالتخلفعنالشهداءفنهى282[،:]البقرة

خدمته.إلاويابىيتخلفأنفله

وأدائهاتحملهافيسيدهأذن.لهإذاقبولهاعدمعلىيدللاوهذا

السيد.خدمةتعطيلذلكفييكنلمإذا

هذاكانفان،بذلكالعدولالعبيدشهادةردفهممنالنجعةفابعد

روايتهم.ردأيضاذلكمقتضىكانالايةمقتضى

(]المعارج:قايمونبمثنهدتهم!>والذين:تعالىبقولهبعضهمواحتح

احتجاججنسمنوهذا،غيرهعلىالقيامأهلمنليسوالعبد33[،

.غيرهعلىالولايةأهلمنليسوالعبد،ولايةالشهادةأن)4(بعضهم

بالولاية؟تعنونما:لهميقالفاله؛الضعفغايةفيوهذا

كونهأم،عليهالمشهودعلىالقولمقبولوكونه،الشهادةبهاأتريدون

)1(

)2(

)3(

)4(

من"ب".ساقطة"البتة"

.حزمابنكلامانتهى

)5/317(.الباريفتح:انظر

من"و".ساقط"بعضهماحتجاج.."قولهإلى("..>والذين:تعالى"بقوله
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نإالتقدير:كانالاولأردتمفان؟الحكمفيهمنفذاعليهحاكما

دليلكم،حاصلوهذا،الشهادةأهلمنليسوالعبدشهادةالشهادة

تستلزمه.لاوالشهادة،قطعاالبطلانفمعلوم)1(الثانيأردتموإن

،الشهادةقبولفمنع،الكفرآثارمنأثرالزقبان)2(بعضهمواحتج

كالفسق.

روايته،قبوللمنعصحلوهذافان،البطلانغايةفيوهذا

له.الاجرينوحصول،خلفهوالصلاة،وفتواه

فيهيملكوقتلهفليس،سيدهبخدمةالزمانيستغرقبألهواحتج

عليه.يملكولا،الشهادةأداء

وينتقض،وفتواهروايتهبقبولينتقضلاله؛قبلهمماأضعفوهذا

بالاجيروينتقض)3(،سيدهلهأذنلوبماوينتقض،المزوجةبالحرة

أداءبأنويبطل،الاجارةبعقدوليلتهيومهساعاتاستغرقتالذي

)6(.خدمته(من)السيدحقيبطللا)4(الشهادة

تشهدفكيف،السلعمنسلعةالعبدبأنواحتج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."الباقي":"ب"في

.(1/021)6المبسوط،(1/061)الفنون:انظر

من"د".ساقطة"سيدهلهأذنلوبماوينتقض،المزوجةبالحرة"وينتقض

".للشهادةاداءه"بأن:و"و"و"هـ"في"!"

"في".:في"أ"و"!"

414(.)9/المحلى:انظر
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؟)1(.السلع

كما،السلعةهذهشهادةتقبلفاله،والسماجةالغثاثةغايةفيوهذا

والصومالصلاةوتلزمهاإمامتها،وتصحوفتواها،روايتهاتقبل

.والطهارة

هلها.منفليس،عليمنصبوالشهادةدنيء،بألهواحتج

دينهفييقدحمابدناءتهأريدإنفالهالطراز،ذلك)2(منوهذا

جلو)3(أفضلوعكرمةونافع،كذلكهوفيمنكلامنافليس،وعدالته

ألهبدناءتهأريدوان،الناسوعنداللهعندالاحرارأكثرمنشرفو

يرفعمماهيبل،الشهادةقبولتمنعلاالبلوىفهذهالغيربرقمبتلى

الاجر.بهالهويضاعف،العبد)4(درجةبهاالله

وبينبينهاقابلتواذا،والوهنالضعفمنتراهاكماالحججفهذه

أعلم.والله،الصوابعليكيخفلم()بشهادتهالقائلينحجج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(414)9/المحلى:انظر

من"و".ساقطة"ذلك"

من"و".مثبتة"افضل"

".من"بساقطة""درجة

".لشهادته"القابلين:ا"وفي"
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المميزين.الصبيانبشهادةالحكم:عشرالخامسالطريق

قولوهذامطلقا،طائفةفردتها،الناسفيهاختلفموضعوهذا

عنه،)4(الرواياتإحدىفيحمد)3(و.2(،حنيفةبيو)1(،الشافعي

بقيةفيهوجدتاذامقبولةالمميزالصبيشهادةأن:()ثانيةروايةوعنه

اذا،بعضابعضهمجراحفيتقبلأئها:)6(ثالثةروايةوعنه،الشروط

.)7(مالكقولوهذا،تفرقهمقبلأدوها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

جيزلوا،(962)لتنبيها،(1/312)7ويلحاا،(798/)لاما:نظر

)336(.الامةرحمة)991(،الطالبينروضة944(،)2/

حاشية102(،)1/القضاةروصة)3/337(،العلماءاختلافمختصر:انظر

605(.)5/عابدينابن

)6/6001(،الخلافيةالمسائلرووس)2/36(،هانىابنمسائلانظر:

الفروع)14/146(،المغني)2/914(،الهداية)372(،الصغيرالجامع

القناعكشاف)7/328(،الزركشيشرج)01/213(،المبدع)6/576(،

501(.)4/الفوائدبدائع416(،)6/

"الروايتين".:عدا"أ"النسخباقيوفي

السابقة.المراجع:انظر

السابقة.المراجع:انظر

،77(2/)2الاستذكار،283()2/المقدمات،(631)5/المدونة:انظر

الذخيرة023(،)5/المنتقى181(،)01/والتحصيلالبيان)047(،الكافي

الاحكاممنتخب)317(،لقوانين1521(،)3/المعونة)11/902(،

24(.)2/الحكامتبصرة(،125)2/
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عندبهمحيز"إذا:قالألهالزبيرابنعنصححزم)1(:ابنقال

ابنبقولالقضاةفأخذ:مليكةأبيابنقال،"شهادتهمجازتالمصيبة

.الزبير)2(

الله-رضيطالبأبيبنعليقال:قالالحسنعنقتادةوقال

العبدعلىالعبدوشهادة،جائزةالصبيعلىالصبي"شهادة-:عنه

)3(
.ئزة".

الصبيانعلىالصبيان"شهادة:معاويةوفال)4(:الحسنقال

.ايضا)6(مثلهعليوعن.(فيعلموا")البيوتيدخلوالمما،جائزة

بنحبيببنعبداللهحدثنا،وكيعحدثنا)7(:شيبةأبيابنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."بهمجيئ"إذا:وفيه.(024)9/المحلى

)01/273(،والبيهقي)2/726(،ومالك)4/364(،شيبةابيابنرواه

اخبارفيووكيع)8/934(،وعبدالرزاق،وصححه)2/286(والحاكم

.(163)5/والمدونة،78()22/الاستذكار،922()5/المنتقى:انظر.القضاة

المهرةإتحافمختصرفيوذكره)4/365(،شيبةابيابنمختصرارواه

ضعيفة"عنه"الطرقعبدالبر:ابنقال)7/151(.مسدد""رواه:وقال

عبدالرزاقمصنف042(،)9/المحلى:وانظر97(.)22/الاستذكارهـ..ا

/8(.)035

من"ا".ساقطة"الحسن"قال

العفالوكنز042(،)9/المحلىوانظر:038(.)1/مختصراعبدالرزاق

.)19177(

035(.)8/وعبدالرزاق)4/365(،شيبةبيابنمختصرارواه

المسائلفيأحمدبنعبداللهورواه)27864(.رقم)5/447(المصنففي

-)3/337(،العلماءاختلافمختصر042(،)9/المحلىوانظر:)436(.
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،يسبحونذهبواغلمانستةأن":مسروقعن،الشعبيعن،ثابتأبي

علىاثنانوشهد،غرقاهأنهمااثنينعلىثلاثةفشهد،أحدهمفغرق

على-عنهالله-رضيطالبأبيبنعليفقضى،غرقوهأنهمثلاثة

.أخماسها"بثلاثةالاثنينوعلى،الديةبخمسيالثلاثة

ثلاثة"أن:مسروقعنالشعبيعن)1(فراسعن:الثوريوقال

مسروقفجعل،الثلاثةعلىالاربعةوشهد،أربعةعلىشهدواغلمان

.")3(الديةأسباع)2(أربعةالثلاثةوعلى،الديةأسباعثلاثةالأربعةعلى

فيبقولهمالصبيانشهادةفييؤخذأن"السئةأبوالزناد:قال

.")4(المدعينأيمانمعالجراح

بعضهمالصبيانشهادة-عنهاللهرضي-عبدالعزيزبنعمرجازو

بشهادتهمقضىالنفوسبلغتفإذا(،)المقاربةالجراحفيبعضعلى

.)6(الطالبينأيمانمع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

015(.)4/زيدمساند

معينابنولقه،الكوفيابويحىالخارفيالهمذانييحىبنفراس

الدارميتاريخانظر:-.تعالىالله-رحمههـ912سنةتوفي.والنسائي

.(152)23/الكمالتهذيب)56(،

"أربم".في"ا":

042(.)9/المحلىوانظر:)5/447(.شيبةبىابنرواه

.(042)9/المحلى:انظر

من"ب"،ساقط"المقاربة"الجراح:قولهإلىلمدعين"ايمان"معقوله

و"و".و"هـ"من"د"ساقطة"المقاربة"وكلمة

.(124)9/المحلى،(631)5/المدونة:انظر
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.يتفرقوا)2(لممابعضعلىبعضهمشهادةتقبل:)1(ربيعةوقال

اختلفوا)3(.إذاتقبلولا،اتفقواإذاشهادتهمتقبل:شريحوقال

.)6(والزهري،()المسيببنوسعيد،حزم)4(بنأبوبكرقالوكذلك

عباسابنسالت:مليكةأبيابن)7(عنجريجابنعنوكيعوقال

>مئن:اللهقالإلما:عباسابنفقال؟الصبيانشهادةعنالزبيروابن

ابنوقال)8(.نرضىممنوليسوا282[:]البقرة(المثهدامنترضون

أبيابنقال.يشهدوا"أنرأواعماسئلواإذاأحرى"همالزبير:

الزبير)9(.ابنبقولإلاخذواالقضاةرأيتما:مليكة

الرميالصبيانتعليمإلىالشرعندبقد)01(:المالكيةقالت

ترجمته.تقدمت،الرايربيعةوهو.""معاوية:في"ب")1(

.(124)9/والمحلى،(631/)هالمدونة:انظر)2(

035(،و)8/934وعبدالرزاق377(،و)2/803القضاةخبارفىوكييعرواه)3(

.(124)9/المحلى:وانظر

.(124)9/المحلى:انظر()4

الاستذكار042(،)9/المحلى:وانظر351(.)8/عبدالرزاقرواه)5(

.)22/97(

.97()22/الاستذكار،(024)9/المحلى:وانظر.35(1)8/عبدالرزاقرواه)6(

من"أ".ساقطة"ابن")7(

)5/447(،و)4/364(شيبةابيوابن)7/98(،الامفيالشافعيرواه)8(

348(.)8/وعبدالرزاق

الفصل.اولتخريجهتقدم)9(

-عدة،(5221)3/المعونة،(11/012)الذخيرة،(489/)الفروق:انظر(01)
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،والضربالسلاححملعلىيدربهمماوسائروالصراعوالثقاف)1(

وتعليمهم،أقدامهموتقويةأعضائهم)2(وتصليبوالفر،والكر

غالبفيأئهمومعلوملفرار،والعارمنوالانفةوالحمية،البطش

فلو،بعضعلىبعضهميجنيوقد،ذلكفيبأنفسهميخلوناحوالهم

دماؤهم.لاهدرتبعضعلىبعضهمقولنقبللم

واليمين،اللوثفيهاقبلحئىالدماء،بحقنالشارعاحتاطوقد

تواطأتشهادتهمقبولوعلى،واحددرهمفيذلكيقبللىىنوان

بنومعاوية)3(،طالبأبيبنعليبهفقال،الصالجالسلفمذاهب

سعيدبن:التابعينومن(،الزبير)بنوعبدالله)4(،سفيانأبي

)9(،والشعبيعبدالعزيز)8(،بنوعمرالزبير)7(،بنوعروة)6(،المسيب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)9(

.(691)7/خليلعلىالخرشي،3(50)2/للآمديالاحكام،(05)2البروق

.)85(الصحاجمختار.الرماجبهتسوىما:الثقاف

."وتصلبة":ا"عدا"النسخباقيفي

كماومسدد،35(0)8/وعبدالرزاق،(474)5/و365()4/شيبةابيابنرواه

)436(.المسائلفيحمدبنوعبدالله151(،)7/المهرةإتحافمختصرفي

.35(0)8/عبدالرزاق5رو

)8/348(،وعبدالرزاق)4/364(،شيبةبيوابن)2/726(،مالكرواه

)01/273(.لبيهقيو

.97()22/الاستذكار:وانظر.35(1)8/قعبدالرز5رو

97(.)22/الاستذكار:وانظر.35(0)8/عبدالرزاقهرو

.(461)5/المدونة،(024)9/المحلى:انظر

97(.)22/الاستذكار:وانظر.934()8/عبدالرزاقرواه
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أبيوابن،)4(شهابوابن،)3(ليلىأبيوابن،وشريح)2(،(1والنخعي)

وهمإلاالقضاةدركت"ما:وقال-عنهمالله-رضي()مليكة

.)7(السنةهي:وقالالزنادوأبو،الزبير"ابنبقول)6(يحكمون

،الشهادةيعقلونكونهمذلكفيشهادتهمقبولوشرط:قالوا)8(

اثنين،الاسلامبحكملهممحكوماأحرارا،ذكورايكونواوأن

تفرقهمقبلذلكويكون،مختلفينغيرمتفقينفصاعدا،

القتلفيويكون،بعضعلىلبعضهمذلكويكونوتخبيرهم)9(،

علىولا،صغيراقتلألهكبيرعلىشهادتهمتقبلولا،خاضةوالجراح

.كبيراقتلألهصغير

الأولى،بالشهادةأخذشهادتهمعنرجعوائم،شهدواولو:قالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)22/97(.الاستذكار:وانظر364(.)4/شيبةابيابنرواه

وعبدالرزاق377(،و313و)2/803القضاةاخبارفيوكيعرواه

365(.)4/شيبةابيوابن035(،و)8/934

والمحلى)03/153(،المبسوط)3/337(،العلماءاختلافمختصر:انظر

.97()22/الاستذكار،(641)5/

97(.)22/الاستذكار:وانظر.351()8/عبدالرزاقرواه

)2/726(،ومالك)8/934(،وعبدالرزاق364(،)4/شيبةأبيابنرواه

.286()2/لحاكمو،(01/273)والبيهقي

.""يقضون:"د"في

الزناد.بيو)ج(:عداالنسخجميعوفي9042/المحلى:انظر

المعونة،2(11/90)الذخترة،79(4/)الفروق،22(9)5/المنتقى:انظر

.(2237/)التفريع،(1251)3/

لا.وتخبيهم":و"و"9دو"!"و"""بفي
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.)1(إليهرجعواماإلىيلتفتولم

.تجريج)2(ولاتعديلفيهميعتبرلائهعندناخلافولا:!الوا

في)3(تقدحهل:والقرابةالعداوةفيأصحابناواختلف:قالوا

إناثهم،فيالحكمهذاجريانفيواختلفوا)4(،قولينعلى؟شهادتهم

.()قولينعلىالاناثشهادةفيهتقبلفلابالذكورمختصهوأم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

454(.)2/العدويحاشية212(،1/)1الذخيرة:انظر

454(.)2/العدويحاشية:انظر

"تندرج".:في"ب"

261(.)4/السالكبلغة)4/163(،البروقأنوار:انظر

261(.)4/السالكبلغة)4/163(،البروق)4/79(،أنوارالفروق:انظر

064



فصل

.)1(الفساقبشهادةالحكم:عشرالسادسالطريق

صور:فيوذلك

شهادتهفان،دينهفيمتحفظاكانإذا،باعتقادهالفاسق:إحداها

نكفرهم،لاالذينوالاهواءالبدعكاهل،بفسقهحكمناوانمقبولة

.)2(الائمةمنصوصهذا،ونحوهموالمعتزلةوالخوارجكالرافضة

إلا،بعضعلىبعضهمالاهواءأهلشهادةأقبل:الشافعيقال

.)3(مخالفيهمعلىلموافقيهمبالشهادةيتدينونفانهمالخطابية

)1(

)2(

)3(

.""الصبيان:""بفي

اختلافمختصر)25(،نجيملابنالشرعيةالسياسية092(،)6/الام:انظر

نبصرة)178(،الحكاممعين)7/415(،القديرفتح)3/343(،العلماء

،()14/147المغني(،112)3/الخطابلابيالتمهيد)2/8(،الحكام

الكفاية331(،)7/الزركشيشرح015(،)2/الهداية)357(،الاختيارات

)722(،المربعالروض03(،0)1/الحقائقطلابإرشاد)491(،للخطيب

المحرر(،156)3/الوزيرلابنالعواصم361(،)1/السالكينمدارج

المستصفى)492(،للسيوطيوالنظائرالاشباه(،018)8/البناية)2/248(،

.926()4/للزركشيالمحيطالبحر،(1/061)

فيأسئلةعنالمنذريجواب018(،)8/البتاية)2/248(،المحرر:انظر

)67(.والتعديلالجرح

الاشباه)1/203(،الحقائقطلابإرشاد)491(،للخطيبالكفاية:انظر

روض016(،)1/المستصفى)87(،للذهبيالموقظة)492(،للسيوطي

البحر)54(،الصلاحابنمقدمة،المطالبأسنىمع)1/221(الطالب

027(.)4/للزركشيالمحيط
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أولىذنبا)2(الكذبويعد)1(بالذنبيكفرمنشهادةأنريبولا

شهادةقبولعلىوالخلفالسلفيزلولم،كذلكليسممنبالقبول

.)3(وروايتهمهؤلاء

الداعيروايةقبول-مثالهو)4(حنبلبن-كأحمدالائمةمنعوانما

لينكفوزجرا،لههجرا،حلفهوالصلاة،وشهادته،ببدعتهالمعلن

حلفهوالصلاة()وروايتهشهادتهقبولففي،المسلمينعنبدعتهضرر

وتعريضعليها،لهواقرارببدعتهرضىأحكامهوتنفيذواستقضائه

منه.لقبولها

وكلوالرافضةالقدريةشهادةتجوزلا:أحمد)6(قال:حربقال

بدعة.كلوكذلك.عليها)8()7(وتخاصمبدعتهإلىدعامن

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

."ويشهد":"ب"فيو،"ويعتمد":"هـ"و"د"فيو،"يتعمدو":"و"و"!"فيو

من"أ".مثبتة"ذنئا"

الانبلاءأعلامسير)67(،والتعديلالجرحفيأسئلةعنالمنذريجواب:انظر

المطيعيحاشية(،)13للقاسميوالتعديلالجرح)87(،الموقظة(،154)7/

.(128)3/السولنهايةعلى

،(121)3/الخطابلابيالتمهيد،193()2/الكوسجيةروأحمدمسائل:انظر

.8(2/)الحكامتبصرة،332()5/الاعتدالميزان،(591)للخطيبالكفاية

.""بمنساقطة""وروايته

لاحمد"."قدتفي"أ":

الرافضة:وفي952(.)3/للخلالالسنة:القدريةفيأحمدالامامكلامانظر

222(،)01/المباع)14/914(،المغنينظر:و)3/948(.للخلالالسعة

.(482)2/المحرر

و"هـ".و"د"من"!"ساقطة"عليها"
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)1(:الميمونيوقال

لهم)3(كرامةولاشهادتهم

تقبللا)2(:الرافضةفيأبوعبداللهقال

يجيز)4(ليلىأبيابنكان:لاحمدقلت:منصوربنإسحاقوقال

الزور،شهادةيستحللاعدلا()فيهمكانإذابدعةصاحبكلشهادة

.)6(والمعلنةوالقدريةوالرافضةالجهميةشهادةتعجبنيما:أحمدقال

الكفرعليهأخافمن:يقولأباعبداللهسمعت:الميمونيوقال

أنالهم)7(،كرامةولاشهادتهمتقبللا-والجهميةالروافضمثل-

استتيبهم)8(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

هـ.274توفيهالميمونيمهرانعبدالحميدبنبنعبدالملكالحسنأبو

المقصد)13/09(،النبلاءأعلامسير)2/306(،الحفاظتذكرةانظر:

.(142)2/الارشد

.""الروافض:و"و"و"هـ"و"د"""بفي

)14/914(،المغني)2/248(،المحرر)3/948(،للخلالالسنةانظر:

)01/222(.المبدع

027(.)4/للزركشيالمحيطالبحرانظر:

"بينهم"."هـ":في

المحرر:وانظر193(.)2/منصوربنإسحاقروايةأحمدمسائل

المبدع)14/914(،المغني)373(،الصغيروالجامع)2/1/222(

)14/914(،المغني)373(،الصغيرالجامع)2/248(،المحررانظر:

)01/222(.المبدع

"ا".منمثبتةاستتيبهم""انا
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نشهدلاجهمياالقاضيكانإذا:بختانبنيعقوبروايةفيوفال

)1(.عند

عبدالله،أبيعلىقدمت)2(:الترمذيالحسنبنأحمدوقال

للئاسإن:لهفقلت،عمرهفيله)3(مدلقدقاضيكم؟حالما:فقال

نأعنده)4(شهدتإنامنلاالبلادإلىصرتفاذا،شهاداتعندي

،شهادةعنديلهمنيسألني:قلت،عندهتشهدلا:قال،يفضحني

.عندهتشهدألالك:قال

وحشر،العالمحدوبينكر-كمنبمذهبهكفرمنقلت:

بمشيئتهفاعللهو،الكائناتبجميبعتعالىالربوعلمالأجساد،

البدعاهلفاما،الاسلامغيرعلىلأله؛شهادتهتقبلفلا-وارادته

بعضفي)7(مختلفونولكنهم،الاسلامأصل)6(على()الموافقون

ونحوهم-المرجئةوغلاةوالجهميةوالقدرية-كالزافضةالاصول

:)8(اقسامفهؤلاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(92/352)فلانصاا،(6/945)وعلفرا:نظرا

."يهرلزا":"ب"في

"و".منساقطة"له"

اشهد"."ان"أ":عداالانسخجميعفي

.""الوافدين:"ب"وفي،"لموافقين":و"و"و"هـ""د"في

أهل"."على:""بوفيأهل"،"الموافقين:و"و"و"هـ"و"د""!"في

.""مخالفون:"!"وفي،""يختلفون:"د"في

النكت،"عيسىابن"شرح)2/304(والنونية)2/8(،الحكامتبصرة:انظر

31(.)2/الاحكامقواعد262(،)2/المحررعلى
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ولايكفرلافهذا،لهبصيرةلاائذيالمقلدالجاهلأحدها:

وحكمه،الهدىتعلمعلىقادرايكنلمإذا،شهادتهتردولا،يفسق

يستطيعونلاالذينوالولدانوالنساءالرجالمنالمستضعفينحكم

اللهوكان،عنهميعفواناللهعسىفأولئكسبيلا،يهتدونولاحيلة

.غفوراعفوا

الحق،ومعرفة،الهدايةوطلبالسؤالمنمتمكن:الثانيالقسم

ذلك،وغيرومعاشهولذته،ورياستهبدنياهاشتغالاذلكيتركولكن

اللهتقوىمنعليهوجبمابتركآئمللوعيد،مستحقمفرطفهذا

،الواجباتبعضتاركيمنأمثالهحكمحكمهفهذا،استطاعتهبحسب

ردتوالهدىالسنةمنفيهماعلىوالهوىالبدعةمنفيهماغلبفان

.)1(شهادتهقبلتوالهدىالسنةمنمافيهغلبوإن،شهادته

ويتركه،الهدىلهويتبين)2(،ويطلبيسألأن:الثالثالقسم

نأدرجاتهأقلفهذا،لاصحابهمعاداةأوبغضاأووتعصبا،تقليدا

داعيةمعلناكانفإن،وتفصيلاجتهادمحلوتكفيرهفاسقا،يكون

لهتقبلولم،ذلكعلىالقدرةمع،حكامهووفتاويهشهادتهردت

هؤلاءغلبةكحال،الضرورةعندإلاحكمولافتوىولاشهادة

شهادتهمردففي،منهموالشهودوالمفتينالقضاةوكونواستيلائهم

.للضرورةفتقبل،ذلكيمكنولا،كثيرفسادذاكإذحكامهمو

-كالقدر/يةالبدعأهلشهادةأنعلى-اللهرحمه-مالكنمقوقد

و"ب"."أ"منساقطة"شهادته")1(

"هـ".منساقطة"ويطلب")2(
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.قبلتنا)1(واستقبلوا،صلاتناصلواوان،تقبللا-ونحوهموالرافضة

تاويلعنذلككانولو:قال،لفسقهموذلك)2(:اللخميقال

فيه.غلطوا

تاويلمنهوإلماوغلطهم-القدريةلشهادةردهمهذا)3(كانفان

منكثيرأخرجهمالذينبالجهميةالظنفما-كالخوارج،القران

.؟)4(فرقةوالسبعينالثنتينمنالسلف

قبلتالنادرالقليلإلاكلهمف!اقاالناسكانفاذاهذا،وعلى

()الفساقمنالأفثلبشهادةويحكمبعض،علىبعضهمشهادة

منكثيرأنكرهوان)6(،العملعليهالذيالصوابهوهذا،فالأمثل

بألسنتهم.الفقهاء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(015)6/والاكليلوالتاج)2/7(،الحكامتبصرة:انظر

الإمامالحسنابونيالقيروباللخميالمعروفالربعيمحمدبنعليهو

الزكيةالنورشجرةانظر:-.تعالىالله-رحمههـ478سنةتوفي.الحافط

242(.)32/الاسلامتاريخ)4/797(،المداركترتيب(،1)1/17

"و".منساقطة"هذا"

)1/601(،احمدالإمامبنلعبداللهالسنة)5/83(،للخلالالسعةانظر:

)2/256(.للالكائيالسنة)86(،شاهينلابناللطيفالكتاب

و"و".و"هـ"و"د""ب"منساقطةلفساق""من

معين)3/232(،الفوائدبدائع)772(،المصريةالفتاوىمختصرانظر:

لددهالشرعيةوالسياسة)25(،نجيملابنالشرعيةالسياسة)178(،الحكام

المجموعة"مع)116(للسعديلابرارقلوببهجة012(،و)86أفاندي

".الكاملة
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وان،أحكامهونفوذ،الفاسقولايةصحةعلىالعملأنكما

بألسنتهم.انكروه

ووصياالنكاحفيولياالفاسقكونصحة)1(علىالعملوكذلك

مثله،فاسقإلىالولايةويرد)3(ذلكيسلبهممنوالعجب.)2(المالفي

،وجودهتعذر)4(قدالولايةإليهتنتقلالذيالعدلفان؛منهأفسقاو

لهالموصىباختياروالوصي،القرابةبشفقةالقريبالفاسقوامتاز

فاسقمنأولىبالقرابةامتازأوالموصيعينهففاسق،غيرهعلىوايثاره

كذلك.ليمس

وحكمشهادتهقبلتالفاسقصدقالظنعلىغلبإذاألهعلى

ردهيجوزفلا،الفاسقخبربرديأمرلم-وتعالىسبحانه-واللهبها،

كان(فان)؟كاذبأوصادقهوهل،يتبينحتىفيهيتثبتبلمطلفا،

ولمخبرهردكاذباكانوان،عليهوفسقه،بهوعملقولهقبلصادفا

إليه.يلتفت

)2(

)3(

)4(

)6(

:مأخذان)6(لردهوشهادتهالفاسقوخبر

من"د".ساقطةصحة"على"العملقولهإلى"الفاسقولاية"صحة

)2/238(.الطيبونفح)99(،للنباهيالاندلسقضاةتاريخ:انظر

"سلبه".:وفي"د""سبيله"،:في"جى"

"يتعذر".:في"و"

"فاذاإ.في"د"و"هـ":

)2/9(.الحكامتبصرة:انظر
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ونقصان،بدينهمبالاتهقلةتحملهإذ)1(،بهالوثوقعدم:أحدهما

.الكذبتعمدعلىقلبهفياللهوقار

بهومجاهرتهبفسقهإعلانهعلىهجره:الثاني

شرعا.المطلوبالغرضلهذاإبطال

.-.)2(
شهادتهدمبولى،

كانوان-الناسأصدقمنوأئه،الفاسقلهجةصدقعلمفاذا

!يرالنبياستاجروقد)3(،شهادتهلردوجهفلا-الكذببغيرفسقه

لماولكن،قومهدينعلىمشركوهو،المدينةطريقعلىيدلههاديا

.()دلالتهوقبل،راحلتهإليهودفع،)4(أمنهبقولهوثق

عليهوجبالحاكمعندالفاسقشهدإذا:الفرجبنأصبغقالوقد

نج!فاسقبمؤجاإق>:تعالىبقولهلهيحتجوقد)6(،القضيةفيالتوقف

.[6:(]الحجرات!بينوا

ظنغلبةعلىوردها،الشهادةقبولمدارأن:المسألةوحرف

وعدمه.الصدق

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"أ"و"ب"و"د"و"و":"أو".في

602(.)28/الفتاوىمجموع(،801)7/المبدع(،146)2/الفروع:انظر

.)357(الاختيارات:انظر

ساقطة"أمنهبقولهوثقلماولكنقومهدينعلىمشركوهو"المدينة

من"و".

عنها.اللهرضيعائشةحديثمن5093(،)2263البخاريرواه

9(.)2/الحكامتبصرةنظر:
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فيعدلاالرجلفيكون،تتبعضالعدالةانبهالمقطوعوالصواب

قبلبهشهدفيماعدلالهللحاكمتبينفإذاشيء،فيفاسقاشيء،

وعرف،العدالةشروطعرفومن،)1(غيرهفيفسقهيضرهولمشهادته

علم.والله،المسالةهذهفي)2(الصوابلهتبينالناسعليهما

)1(

)2(

-.تعالىالله-رحمهتيميةابنالاسلامشيخرجحهماوهذا

403(.)2/المحررعلىالنكت)357(،الاختيارات

من،ب".ساقطة"الصوابلهتبينالناسعليهما،وعرف



فصل

الكافر.بشهادةالحكم:عشرالسابعالطريق

:صورتانلهاالمسالةوهذه

بعض.علىبعضهمالكفارشهادة:احداهما

المسلمين.علىشهادتهم:والثانية

فقالوحديثما،قديماالئاسفيهااختلففقدالاولىالمسالةفأفا

الشعبيعن)2(حصينأبيعنسفيانحدثنا)1(قبيصةحدثنا:حنبل

.)3(النصرانيعلىاليهوديشهادةتجوز:قال

علىبعضهمشهادةتجوز:قالأباعبداللهوسمعت:حنبلقال

المسلمشهادةوتجوزتجوز،فلاالمسلمينعلىفافابعض)4(،

)1(

)2(

)3(

)4(

سنةتوفي.الحافطأبوعامرالكوفيالسوائيسفيانبنمحمدبنعقبةبنقبيصة

علامسير481(،)23/الكمالتهذيب:انظر-.تعالىالله-رحمههـ215

013(.)01/النبلاء

توفي.الحافطالامامبوحصين،الاسديكثيربنحصينبنعاصمبنعثمان

تهذيب016(،)6/والتعديلالجرح:انظر-.تعالىاللهرحمه-هـ128سنة

.(124)5/النبلاءأعلامسير(،1104/)9الكمال

ابنعندونحوه)036(.رقم)1/702("الملل"قسمالجامعفيالخلالرواه

وعبدالرزاق452(،1/)1المشكلفيوالطحاوي533(،)4/شيبةابي

.)8/358(

وقوله،منإو"ساقطةبعض"على"بعضهمقولهإلى"النصرانيعلى"اليهودي

.و"هـ"من"أ"ساقطةبعض"على"
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)1(.عليهم

)4(،وحربوالمروذي)3(،داود)2(أبيروايةفيوقال

بنويعقوبمحمد)7(،بنوجعفر)6(،الحارثبيو(،)والميموني

>فا!با:تعالىبقولهروايتهفيواحتج-)9(طالببيو،لى.-.
)8(.

المغني:وانظر)036(.رقم027()1/"الملل"قسمالجامعفيالخلالرواه)1(

الروايتينكتابمنالفقهيةالمسائل325(،)7/الزركشيوشرح(،)14/173

/3(.)29

.012:صمسائلهفيوهي.)263(رقم2(170/)الجامعفيالخلالرواه)2(

هـ275سنةتوفي.الفقيهالامامأبوبكرالمروذيالحجاجبنمحمدبناحمد)3(

بغدادتاريخ(،)1/137الحنابلةطبقات:انظر-.تعالىاللهرحمه-

.(173)13/النبلاءاعلامسير(،188)5/

.36(4)رقم(1/802)الجامعفيالورلرواهوالاثر

المغني:وانظر)365(.رقم)1/802("الملل"قسمالجامعفيالخلالرواه)4(

.(281)2/النكت،325()7/الزركشيشرح،(41/173)

شرح(،)14/173المغني:وانظر)1/702(.الجامعفيالخلالرواه)5(

.(128)2/النكت،32(5)7/الزركشي

،()14/173المغني:وانظر)366(.رقم)1/802(الجامعفيالخلالرواه)6(

.(281)2/النكت،325()7/الزركشيشرح

شرح(،)14/173المغنيوانطر:)368(.رقم)1/902(الخلالرواه)7(

.(128)2/النكت،32(75/الزركشي

،()14/173المغني:وانظر.)936(رقم902()1/الجامعفيالخلالرواه)8(

.281()2/النكت،325()7/الزركشيشرح

المغني:وانظر)037(.رقم)1/902("الملل"قسمالجامعفيالخلالرواه)9(

.281()2/النكت،325()7/الزركشيشرح،(41/173)
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بيو،ابنه)2(وصالح-)1(14[:<]المائدةوأتجغضأهأئعداوهبينهم

بنوإسحاق(،الشالنجي)سعيدبنواسماعيل)4(،الخفافحامد)3(

)6()7()8(
عدلوا؟أنأرأيت:مهنالهفقال،يحيىبنومهنا،منصور

وياكلالخمريشربوأفضلهم؟منهمالعلجيعدلهم؟فمن:قال

؟يعدلفكيف،الخنزير

)9(.

بعض،علىبعضهمشهادةتجوزلاألههؤلاءروايةفي!نص

منترضحونمئن>:قال-وتعالىسبحانه-اللهلان؛ألبتةغيرهمعلىولا

هذصاممنولها282[:(]البقرةاالثهدإ

عشرينمنقريبوهم-النفرهؤلاءروىفقد)01(:الخلالقال

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

اتعذؤهبينهم>والقي!نا:طالبأبيروايةفياحمدالامامبهااستدكالتيالاية

.[46:ئدةلماا]<القيمةيومالىوانبغضا

.274(و182)2/صالجمسائل،371()رقم2(1/01)الخلالرواه

."صالجبي"و:"د"في

أحمدالإمامعنحسانمسائلفيهجزءعندهبهان،الخفافأبوحامدنصربنأحمد

.366()2/الاحمدالمنهج،(1/402)الحنابلةطبقات:انظر.فيهاأغرب

.)372(رقم2(1/01)الجامعفيالخلالرواهوالاثر

.)373(رقم2(01/)1الجامعفيالخلالرواه

.8928رقممسائلهفيوهي.374()رقم2(1/11)الجامعفيالخلالرواه

)375(.رقم21(1)1/الجامعفيلورلرواه

"لا:وهو،سقطافيهولعلهؤلاءيةروفياللهرحمهاحمدالإمامقوليذكرلم

قريبا.ذكرهسيأنيكما،تجوز"

من"ب".ساقظة"فنص"

الإنصاف)92/328(،الكبيرالشرحوانظر:)1/212(.الجامعفي
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حنبل.قالماخلافعبداللهأبيعن-كلهمنفسا

مابمثلأبيهعنعبداللهأخبرني:حنبلأصلفينظرتقال)1(:

أرادلعله،ذلكتوهمحنبلاأنشكولا،حنبلعن)2(عصمةأخبرني

عنعبداللهأخبرناوقد،تجوز:فقالفغلط،تجوزلا:قالأباعبداللهأن

حدثنا:أبيوقال،تجوزلا:أبيقال:عبداللهوقال،الحديثبهذاأبيه

شهادةتجوز)4(:قالالشعبيعن)3(حصينعنسفيانعنوكيع

اللهلانتجوز؛لاأبي)6(:قال:عمداللهقال،بعصعلىبعضهم
.)5(

ممنهموليسوا282[،:(]البقرةالمثهدإمنترضونممن>:قالتعالى

حنبل.منهاهناالخطافصخ،نرضى

وعلى)8(،سفيانوعلىأيضا،)7(الشعبيعلىاختلفواوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

/92(.)331

.الخلال

بغدادتاريخانظر:.العكبريالشيبانيعيسىبنالحكمبنعصامبنعصمة

)1/436(.الاحمدالمنهج)2/176(،الحنابلةطبقات284(،)12/

ترجمته.وتقدمت.الصوابوهو"حصينابي"عن212(:)1/الجامعفي

تجوز"."لافي"و":

الاثارمشكلشرحفيوالطحاويه(،)4/33شيبةابيابننحوهروى

)8/358(.وعبدالرزاق)1/702(،الجامعفيوالخلال4(،ه12/)1

من"ب".ساقطة"ابي"

المدونة534(،)4/شيبةأبيوابن3(،ه)8/8عبدالرزاقمصنفانظر:

)1/213(،للخلالالجامع34(،)ه/هالباريفتح1(،ه)ه/7و44()3/

256(.)2/القضاةاخبار

212(.)1/للخلالالجامع3(،ه)8/8عبدالرزاقمصنف:انظر
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.)1(
عنهاختلففماأبوعبداللهقالوما.الحديثهذاروايةفي،وكيع

الكتابأهلفي)2(مذهبهأباعبداللهلان؛شكبلاحنبلغلطماإلاألبتة

(]البقرة:الشهدامنترضحونممن>:تعالىبقولهويحتج،لبتةيجيزهالا

عدلىذوئشمهدوا>و:تعالىاللهقالوقد،بعدولليسواوألهم282[

فكيف،وأموالأحكامبينهمتكونبالهواحتج2[،:لطلاق<]مكم

ألعد1وةبينهم>وأئقتنا:تعالىبقولهواحتجعدل؟غيربشهادةيحكم

.64[:!]المائدةوالبغصا

ية،رويثبتهاولم)4(،حنبلروايةإنكارفي)3(الخلالوبالغ

روايتين.علىالمسالةوجعلوا،(أصحابنا)منغيرهوأثبتها

فيه)6(؟الملةاتحاديعتبرفهلالجواز،روايةوعلىقالوا:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)4/533(.شيبةأبيابنمصنف:انظر

"من".و"و":و"ب"في"أ"

الروايتينكتابمنالفقهيةالمسائل:وانظر214(.)1/"الملل"قسمالجامع

/3(.)29

أحمد"."رواية:في"ب"

لجامع326(،)7/الزركشيشرح)14/173(،المغني:انظرحامد.كابن

يتينالروكتابمنالفقهيةالمسائل)2/281(،المحرر)372(،الصغير

علىالنكت0101(،)6/المسائلرووس)2/914(،الهداية)3/29(،

281(.)2/المحرر

283(،)2/المحرر:انظر.""الملة:لصوابو.""المسالة:و"هـ""في"ب

المحررعلىالنكت)7/326(،لزركشيشرح)6/957(،الفروع

)6/957(.الفروعتصحيح)2/283(،
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.الجواز)1(اختارفاله،شيخناإلاالجوازعدمكلهمونصروا،وجهان

شهادةاجازألهعبدالعزيزبنعمرعنوصححزم)2(:ابنقال

.)3(نصرانيعلىمجوسياو،مجوسيعلىنصراني

النصرانيشهادةتجوز:قالألهسليمانأبيبنحمادعنوصح

.شرك)4(اهلكلهم،النصرانيوعلى،اليهوديعلى

.)7(النخعيوابراهيموشريح)6(()الشعبيعنأيضاهذاوصح

سألت:قال)9(،الصائغإبراهيمطريقمن)8(شيبةأبيابنوذكر

بعض؟علىبعضهمالكتابأهلشهادة-عنعمرابن-مولىنافعا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

935(،الانصافو)357الاختيارات)03/693(،الفتاوىمجموعانظر:

326(.)7/الزركشيشرح282(،)2/المحررعلىالنكت)92/333(،

041(.)9/المحلى

شرحفيلطحاوي1و)4/533(،شيبةبيوابن)8/358(،لرزاقعبدرواه

)11/452(.المشكل

)8/357(.وعبدالرزاق)4/533(،شيبةأبيابننحوهروى

الفصل.اولتخريجهتقدم

من"و".ساقطة"وشريح"

فيوالطحاوي)8/358(،وعبدالرزاق)4/533(،شيبةبيابنرواه

)11/451(.المشكلشرح

041(.)9/المحلى:وانظر534(.)4/شيبةابيابنرواه

)4/533(.المصنففي

سنةالخراسانيابومسلمقتله.المروزيأبوإسحاقالصائغميمونبنإبراهيم

)2/223(.الكمالتهذيبانظر:-.تعالىاللهرحمههـ-131
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شهادةعنالزهريسألت:معمرعن)1(عبدالرزاقوقال.تجوز:فقال

سفيانقولوهوتجوز)2(.:فقالبعض؟علىبعضهمالكتابأهل

.(صحابه)وحنيفةبيوووكيع)4()3(الثوري

تجوز:قالطالبابيبنعليعنقتادةعنأبوعبيد)6(وذكر

النصراني.علىالنصرانيشهادة

)7(النصرانيعلىالنصرانيشهادةتجوز:الزهريعنأيضاوذكر

.الاخر)8(علىاحدهماشهادةتجوزولا،اليهوديعلىواليهودي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

357(.)8/عبدالرزاقمصنف

أبيوابن)1/222(،الخلالعنهرواهتجوز.لاأئهااخر:قولوللزهري

534(.)4/شيبة

)1/213(."الملل"قسمالجامعفيوالخلال)4/533(،شيبةأبيابنرواه

)4/533(.شيبةابيابنرواه

الخالقمنحة)7/158(،الرائقالبحر014(،)16/المبسوطانظر:

المسائلرووس)614(،الشهيدللحسامالقاضيأدبشرح)7/158(،

416(.)7/القديرقتج)952(،للزمخشري

عليعنيصح"لا:حزمابنوقال)9/041(.المحفىانظر:.بسنده

411(.)9/المحلىا.هـ."منقطحأيضاهوثملهيعةابنعنلأئهأصلا؛

من"ا"ساقطةني"النصرعلىالنصرانيشهادةتجوزالزهريعنايضا"وذكر

و"ب".

مشكلشرحفيالطحاويأيضاورواه041(،)9/المحلىفيحزمابنرواه

.357()8/وعبدالرزاق،(11/454)الاثار
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الحسنعن)3(يونسعن)2(عيينةابنعن)1(شيبةبيابنوروى

بعض.علىبعضهمشهادةتجزلمالمللاختلفتاذا:قال

إلاملتها)4(غيرعلىملةشهادةتجوزلاعطاء:قالوكذلك

.()المسلمين

الجواز)9(،:والثانية،)8(الشعبيعن)7(الروايات)6(إحدىوهذه

.(01)المنع:والثالثة

و(344/)ونةلمدوا،(9/014)لمحلىا:نظروا.(4/335)لمصنفا(1)

(5/751).

مصنففيهوكما"علية"ابن:بوالصو"،عيينة"ابن:النسخجميعفي)2(

041(.)9/والمحلى)4/533(،شيبةبيابن

وابنأحمدولقه،القدوةالامامأبوعبداللهالعبديديناربنعبيدبنيونس)3(

الاولياءحلية:انظر-.تعالىالله-رحمههـ014سنةتوفي.وغيرهمامعين

)6/288(.النبلاءأعلامسير)32/517(،الكمالتهذيب15(،)3/

".أخرىملةأهل"على:في"و")4(

44()3/المدونة041(،)9/المحلى:وانظر)4/533(.شيبةأبيابنرواه)5(

.()5/157و

"احد".:في"أ")6(

"الروايتين".:في"ب")7(

"الثافعي".في"و":)8(

فيوالخلال534(،)4/شيبةأبيبن1و)8/357(،عبدالرزاقوانظر:

.(571)5/المدونة،2(1/13)الجامع

مختصر)1/213(،"الملل"الجامعفيالخلال)4/533(،شيبةأبيابن)9(

341(.)3/العلماءاختلاف

411(.)9/المحلى)4/533(،شيبةأبيابن)01(
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ملتها،علىإلا)1(ملةشهادةتجوزلا:النخعيقالوكذلك

.)2(النصرانيعلىوالنصراني،اليهوديعلىاليهودي

المسلمعلىحئىالكافرالطبيبشهادةتجوز:مالكوقال

)3(.للحاجة

الكتفأهلومن!>:تعالىاللهقال:)4(لشهادتهمالقابلونقال

الامينمنهمانفاخبر75[،:عمران(]آلإليك-يؤده2بقنطاتأمنهإنمق

علىاميناهذامثليكونأنريبولا،المالمنالقدرهذامثلعلى

أولى.مذهبهذويقرابته

73[،:(]الانفالبعضىأولاءبعهمكفروأوالذين>:تعالىوقال

،الشهادةمنرتبةأعلىوهيبعضا،بعضهمعلىالولايةلهمفأثبت

مالويلي،ختهوابنتهيزوجأنلهكانواذا،بهاتشبهأنالشهادةوغاية

.(حرى)وأولىعليهشهادتهفقبول،ولده

.الحدودفيبشهادتهمع!ييراللهرسولحكموقد:قالوا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من"هـ".ساقطة"إلا"

411(.)9/المحلى:انظر534(.)4/شيبةأبيابن

و347()1/الحكامتبصرة24(،10/)0الذخيرة213(،)5/المنتقى:انظر

116(.)6/والاكليلالتاج12(،)2/

".بشهادتهم"القائلون:وفي"هـ"

الاثارمشكلشرح)952(،المسائلرووس014(،)16/المبسوطانظر:

)7/416(.القديرفتج)11/456(،
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عنسعيدبنمجالدعنغياثبنحفصحدثناأبوخيثمة)1(:قال

إلىجاءوااليهودانعنهما:اللهرضيعبداللهبنجابرعنالشعبي

ائتوني:ع!يماللهرسوللهمفقال،زنياوامرأةمنهمبرجلع!يماللهرسول

.")2(يشهدونمنكمبأربعة

اللهرسولعلىمر:)3(الصحيحفيالذيالحديثويكفي:قالوا

:فقال،زنى:فقالواهذا؟"شان"ما:فقالحمم)4(،قدبيهوديمجني!

ولم،بقولهمالحدفأقام،الحديثوذكر؟"كتابكمفي"ماتجدون

وذلكواقرارهما،اعترافهما(طلب)ولا،واليهوديةاليهودييسأل

أئهألبتةمنهاشيءفيليسطرقها،بجميعالقصةسياقفيظاهر

سنةتوفي.الحجةالحافظبوخيثمة،النسائيشدادبنحرببنزهير)1(

تهذيب)3/195(،والتعديلالجرحانظر:-.تعالىالله-رحمههـ234

948(.)11/النبلاءأعلامسير4(،20)9/الكمال

شرحفيوالطحاويالمعبود،عونشرحهمع)4428(رقمأبوداودرواه)2(

)4/142(المعانيشرحوفي)4545(،رقم)11/045(الاثارمشكل

.ـلينحديثهوفيسعيدبنمجالدطريقمن)8/204(لبيهقيو،لهواللفظ

.التنقيحضعف"ا.هـفيهاولكنهذاغيرمنروي"وقد:عبدالهاديابنقال

رقمداودأبيصحيح:انظرداود.أبيروايةالالبانيوصحح551(،)3/

.)0374(

من.22()11/)9916(رقمومسلم131(،)12/)9681(رقمالبخاري)3(

-.عنهماالله-رضيعمرابنحديث

وهوبالحميمالوجهتسخيملمرادوبالرماد،مخلوطحارماءعليهصبأي)4(

444(.)1/الحديثغريبفيلنهاية131(،)12/الباريفتح.الفحم

من"أ".ساقطة"طلب")ه(
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)1(مالكبنماعزأقرولمابإقرارهما،رجمهما

الاقرار.ذكرعلىالحديثينطرقجميع

تفقتا(2)يةمدلغاوا

النبيعلىمرأئه:القصةهذهفيعمرابنعننافعوروى:قالوا

"ائتوني:قال،زنىقالوا:؟("باله"ما:فقال،هحممبيهودي!لمج!

.")3(عليهيشهدونمنكمباربعة

السفرفيالمسلمينعلىالكفارشهادةسبحانهاللهأجازوقد:قالوا

بعضهمشهادةقبولإلىحاجتهمأنومعلوم)4(،للحاجة،الوصيةفي

عليهم،شهادتهمقبولإلىالمسلمينحاجةمنبكثيرأعظمبعضعلى

المدايناتمنالمعاملاتبأنواعبينهمفيمايتعاملونالكفارفان

بعضهموعدوانالجناياتبينهموتقع،وغيرهاالمعاوضات(وعقود)

لمفلو،إليناويتحاكمون،مسلمالغالبفييحضرهملا،بعضعلى

وضياع،تظالمهمإلىذلكلادىبعضعلىبعضهمشهادةتقبل

شهادتهمقبولإلىالحاجة)6(فأينكثير،فسادذلكوقي،حقوقهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تخريجه.تقدموالحديثمن"أ".ساقطة"مالك"بن

تخريجه.تقدملحديثواسمها.ذكرمناجدلم

منجاءتوقدعنهما-5الله-رضيعمرابنحديثمنالروايةهذهأجدلم

الباريفتحوانظر:قريبا.تخريجهاسبقوقد،عنهاللهرضيجابرحديث

.)12/176(

التالي.الفصلفيذلكتفصيلوسيأتي)6(،الايةالمائدة

من"أ".ساقطة"وعقود"

.فإن:و"و""ا"في
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علىبعضهمشهادةقبولإلىالحاجةمنالسفرفيالمسلمينعلى

)1(..

السفروالحضر؟.فيبعض

اللهجةصادق،قومهبيندينهفيعدلايكونقدوالكافرقالوا:

رأيناوقد،ارتضوهإذاعليهمشهادتهقبولمنكفرهيمنعهفلا،عندهم

فيإليهيشاربحيث،أمانتهويؤدي،حديثهفييصدقالكفارمنكثيرا

إلىالقلبيسكنبحيثالمسلمينوبينقومهبينبهويشتهرذلك

إلىالمنتسبينمنكثيرإلى)2(يسكنلاماوشهادتهخبرهوقبول،صدقه

وحل،طعامهموأكل،معاملتهمسبحانهاللهاباجوقد،الاسلام

لناجازفاذا،قطعاأخبارهمإلىالرجوع)4(يستلرموذلك)3(،نسائهم

،وتحرمتحلالتيالاعيانمنبنايتعلقفيماخبرهمعلىالاعتماد

أولىذلكمنبهميتعلقلمابالنسبةأخبارهمإلىنرجع()فلأن

وأحركئى.

حاجة.أشدوذلك:قيل،للحاجةهذا:قلتمفان

إيجاباإمابينهمبالحكم-وتعالىسبحانه-اللهأمروقد:قالوا)6(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ساقطةبعض"علىبعضهمشهادة"قبولقولهإلىتظالمهم"إلىذلك"لادى

الحاجة.منأولىالسفرفيو"و":"أ"وفي.من"ب"

من"ب".ساقطة"يسكنلاماوشهادتهخبرهوقبول"صدقه

ح!الئموطعامكملكلعامثودوالذينوطعاملظيئتلكمأحلىاليوم>:تعالىقال

.[5:لمائدة<]قبلكتممنا!ثأونوألذينمن-الخصنتاتمؤيئتمنلمحصنتو

.""مستلزم:و"و"دثاو"ثاب"وقي

."فان":و"و[(د"و""بو"ا""في

."قال":ا""في
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معأذهومعلولم،بالبينةوإمابالاقرارإماوالحكمتخييرا)1(،وإما

وإنما،غالباالحكمإلى)3(يحتاجونولا،إلينا)2(يرتفعونلاالاقرار

لاالغالبفيوهم،البينةواقامةالتجاحدعند)4(الحكمإلىيحتاجون

مقصودهبينهمالحكم؟ومعلوم،المسلمينمنالبينةتحضرهم

الظنعلىغلبفاذا،حقهإلىمنهمحقذيكلوايصال،العدل

بينهم،قيمايرتضونهمائذينالشهودمنيحضرهبمامدعيهمصدق

بمجردالحكممنأقوىبشهادتهمفالحكم(،كثروا)إذاسيماولا

.جداظاهروهذا،يمينهأوناكلهمنكول

[2:(]الطلاقمنكلعدلىذويشهدوو>:تعالىقولهماو:قالوا)6(

واستمثهدوا>:وقوله282[:(]البقرةالمثهدإمنترضحونمئن>:وقوله

بينالحكمفيهوائمافهذا282[،:<]البقرةرجال!ممنشهيدين

:قال-وتعالىسبحانه-اللهفان،ذلكفيكلهالسياقفان،المسلمين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تفسير:وانظر.42[:]المائدة(...بينهمفاحكممجاءوكف!ن>:تعالىقال

361(،)2/المسيرزاد)3/901(،كثيرابنتفسير)4/582(،جريرابن

ابنتفسير)2/123(،العربيلابنالقرانأحكام41(،)2/الماورديتفسير

.(1351)4/حاتمابي

".يرفعون"لا:و"و"وفي"د"

من"و".ساقطةإلى"يحتاجون"ولا

من"ب".ساقطة"الحكمإلىيحتاجونوانما"غالبا

.ذكروا"":"ب"في

035(،)6/القرطبيتفسير161()4/للجصاصالقرانحكامانظر:

.(591)4/الجرارالسيل(،152)03/المبسوط
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أزبعةعلتهنفاستشهدو!نسما!ممنالفخشةلاتبثتى>و

قولهالى(النساطلقتمإذاالنىيانها>:وقال،[51:(]النساءمنحم

آيةفيقالوكذلك1-2[،:(]الطلاقمنكلعذلذويشهدواو>:تعالى

واستشهدوا>:قولهإلىبدئق(تداينغإذاالذلىءامنويكأيها>:المداينة

ذلكمنشيءفيتعرضفلا282[،:لبقرة]<رجالحممنشهيدين

البتة.الكتابأهللحكم

يومإلىوانبغضاأئعدوةبيعهم>والقئنا:تعالىقولهما)1(و

اليهودبينلتيالعداوةبهيرادن)2(إمافهذا64[:(]المائدةألقيمة

ملةكانواوانفرقهمبين)3(التيالعداوةبهيرادأو،والنصارى

عداوةفالها،بعضعلىبعضهمشهادةقبوليمنعلاوهذا)4(،واحدة

واذاقة،شيعاوإلباسهم،الامةهذهفرقبينالتيكالعداوةفهي،دينية

بعض.بأسبعضهم

علىيكذبأنإلىفهواللهعلىكذبمنبأن()الشافعيواحتج

ورسوله،اللهعلىكذبواقدالبدعأهلوجميع:فيقال،أقربمثله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ب":"ولنا".في

من"ب".ساقطة"أن"

من"د".ساقطةبين"التيالعداوةبهيرادأووالنصارى"اليهود

البغويتفسير)3/913(،كثيرابنتفسير)4/642(،جريرابنتفسير:انظر

تفسير493(،)2/المسيرزاد،52()2/الماورديتفسير5(،0)2/

.85()2/الشوكاني

.2(4)7/الام:انظر
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ورسوله،اللهعلىكذبواوقد،لهجةالناسأصدقمنوالخوارج

فهم،كاذبينغيرصادقونألهميطنونوهم،والمعتزلةالقدريةوكذلك

.الصدقأصدقمنويطنونه،الكذببهذامتدينون

ورفعا،لهمإكراماشهادتهمقبولفيبأنأيضاالمانعونواحتج

ذلك.تنفيالكفرورذيلة،وقدرهملمنزلتهم

المسلمينعلىقولهمقبولتمنعلمالكفررذيلة:الاخرونقال

وعرافة،بعضعلىبعضهمولايةتمنعولم)1(،القرانبنصللحاجة

نأنمنعفلا،عليهموقاضياحاكمابعضهموكون،بعضعلىبعضهم

رفعولا،لهمتكريمهذافيوليس،بعضعلىشاهدابعضهميكون

حقوقوإيصال،بعضعن)3(بعضهمشر)2(دفعهووإلما،لاقدارهم

التيمصالحهمتماممنوهذا)4(،يرضونهمنبقولمنهمالحقوقأهل

عنها.لهمغنىلا

بقبولورضوا،بينهمنحكمبأنرضواإذاالهم،ذلكيوضحومما

)1(

)2(

)3(

)4(

طالبابيبنمكيعنهاقال.المائدةسورةمنبعدهاوما)601(الاية

قراءتهافيالاية"هذه)1/042(:بالكشفالمسقىكتابهفياللهرحمه

حاشيةوأشكلها"القرانآيأصعبمنواحكامهاومعانيهاوتفسيرهاوإعرابها

)4/453(،الحلبيللسمينالمصونالدر)1/703(،الجلالينعلىالجمل

القرطبيتفسير048(،)5/الباريفتح101(،)12/الرازيتفسير

.(125)2/الشوكانيتفسير346(،)6/

"شرهم".:و"هـ"في"د"

من"هـ".ساقطة"بعضهم"

"يرتضونه".في"أ":
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ذلكيكنلم،بهرضوابمافألزمناهمبعض)1(،علىبعضهمقول

ممنبينهمالشاهديكونأنبدلافاله،ورسولهاللهلحكممخالفا

ولم،نقبلهلمالزوروشهادةبالكذبمعروفاكانفلو،به)2(يثقون

بشهادته.نلزمهم

الاولى.المسألةحكمفهذا

فيالمسلمينعلىشهادتهمقبول-وهيالثانيةالمسألةوأما

،()الصحابةبها)4(وعمل)3(،القرانصريحعليهدلفقد-السفر

.)6(الحديثفقهاءإليهوذهب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بعض"علىبعضهمقولبقبول"ورضواقولهإلىبعض"علىبعضهم"وعرافة

من"و".ساقط

"يرضون".وفي"و""يوثق"،في"هـ":

.المائدةسورةمنبعدهاوما)601(الآية

"به".و"و":و"هـ"في"د"

وتخريجها.عنهمالاثارذكرقريباسيأتي

ابنمصنف)2/33(،عبدالرزاقمصنف154(،)5/جريرابنتفسير:انظر

بنسعيدسنن)1/921(،"المللللخلال"قسمالجامع)4/594(،شيبةابي

)5/483(،الباريفتح)3/251(،كثيرابنتفسير)4/1667(،منصور

الترمذيجامع)0278(،البخاريصحيح1231(،)4/حاتمأبيابنتفسير

)2/923(.والحكمالعلومجامع)0366(،داودابيسنن)0603(،
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فيإلاالذمةأهلشهادةتجوزلا:أبيقال:أحمدبنصالحقال

ضرئغأشمإنغيركتممنأؤءاخران>:تعالىاللهقالالذيالسفرفيموضع

عنرويوقد،الاشعري)1(أبوموسىفأجازها[601:<]المائدةالأرضفى

أهلمنغيركممناخران"أوعنهما-:الله-رضيعباسابن

يشهدمنيجدولاسفر،فيلاله؛ضرورةموضعوهذا(")2(،الكتاب

هـ..01)3(المعنىهذافيجاءتوالما،المسلمينمن

هذافذكر-أحمدسألت:الشالنجيسعيد)4(بنإسماعيلوقال

تجوزهلالمسلمينوصيةعلىذلككانفانقلت:-المعنى

هذه:يقالأليس:قلت،الضرورةعلىكانإذا،نعم:قال؟شهادتهم

هذايقولوهل:وقال،ذلكوأنكر(؟)يقولمن:قال؟منسوخةالاية

)6(؟إبراهيملاإ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

تخريجه.قريباسياتي

فيجريروابن)3496(،رقم)4/9122(التفسيرفيحاتمابيابنرواه

376(.)2/النحاسلابنالقرانمعاني:وانظر.(114و601/)هالتفسير

هانىابنورواية)2/218(،صالحروايةأحمدالاماممسائلانظر:

()1/216للخلاللجامعو493(،)2/منصوربنإسحاقورواية)2/37(،

)216(.رقم

من"ا".ساقطةسعيد"بن"إسماعيل

اح".وهليقول"منفي"أ":

)386(.رقم)1/217("الملل"قسمالجامعفيالخلالرواه

فيجريروابن)1/217(،الجامعفيالخلالرواهالنخعيإبراهيمثرو

483(.)5/الباريفتحنظر:و(.124/)هتفسيره
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واليهوديالنصرانيشهادةتجوز:وحنبلعبداللهابنهروايةفيوقال

.حلفه)2(و،السفرفيأبوموسى)1(جازماعلى،الميراثفي

والنصرانياليهوديشهادةتجوزلا:الحارثأبيروايةفيوقال

اللهقال،غميرهميوجديكنلملدا،السفرفيالوصيةفيالاشيءفي

فيلااشهادتهمتجوزفلا،[601:(]الماندةغيركتممنءاخرانأؤ>:تعالى

.)3(الموضعهذا

بنسعيدوقول)4(،شريح:والعدلالعلمقاضيمذهبوهذا

موسىوأبي)7(،عباسابنعنحمد)6(وحكاه(،)المسيب

.-عنهماللهرضي-)8(الأشعري

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)8(

قريباهالاثرذكرسياتى

عبداللهمسائل)386(،رقم)1/217("الملل"قسمالجامعفيالخلالرواه

.)435(

)1/318(."الملل"قسمالجامعفيالخلالرواه

والخلال)5/501(،التفسيرفيجريروابن)4/594(،شيبةأبيابنرواه

)4/9122(.حاتمابيبنو)1/921(،الجامعفي

جريروابن)2/33(،التفسيرفيوعبدالرزاق594(،)4/شيبةابيابنرواه

)852(رقممنصوربنوسعيد223(،و221و)1/921والخلال401(،)5/

و)985(.

للخلالالجامع)2/37(،هانىابنومسائل)2/218(،صالحمسائل

921(.و)1/216

قريبا.تخريجهتقدم

مسائل=فيحمدو036(،)8/وعبدالرزاق)4/594(،شيبةأبيابنرواه
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الحارثبنيعلىحدثني:قالنمير)1(ابنحدثنا:المروذيقال

عامرعنخالد)3(أبيبنإسماعيلعن)2(جامعبنغيلانعنأبيهعن

فاستحلفهما،مسلموصيةعلىدقوقا)4(أهلمنرجلانشهد:قال

شهادةكتمناولا،قليلاثمنابهاشتريناما:()باللهالعصربعدأبوموسى

منذ)6(بهاقضيماالقضيةهذهن:قالثئم،الاثمينلمنإذاإلاالله

.)7(اليومإلى!يراللهرسولمات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

فيجريروابن)157(،والمنسوخالئاسخفيبوعبيدو)436(،عبدالله

رقمبوداودو)4/1667(،منصوروسعيدبن011(،و)5/601تفسيره

278(،)3/والبيهقي،(1462/)1الاثارمشكلشرحفيلطحاويو،036()5

الحاكم:قال2(1/91)"الملل"قسمالجامعفيوالخلال31(،4)2/والحاكم

ابنالحافطوقال،الذهبيووافقه"يخرجاهولمالشيخينشرطعلى"صحيح

وصحج،(483)5/الباريفتحهـ..ا"ثقات"رجاله:داودأبيإسنادعنحجر

.(512)3/كثيرابنتفسير.جريرابنإسنادكثيرابن

توفي.الحافطأبوعبدالرحمنالخارفيالهمدانينميربنعبداللهبنمحمد

تهذيب032(،)1/والتعديلالجرح:انظر-.تعالىاللهرحمه-هـ234سنة

455(.1/)1النبلاءأعلامسير566(،)25/الكمال

عن"جامعبنغيلانعنأببهعنالحارثبنيعلىحدثني:قالنمير"ابن

من"أ".ساقطة

خالد".بن"إسماعيلو"جى":في"ب"

)2/523(.البلدانمعجم:انظر.وبغدادإربلبينمدينةدقوقا:

من"أ".مثبتة"بالته"

"مذ".وقي"د":

قريبا.تخريجهتقدم
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مأمولى-زاذان)2(عنالنضر)1(أبيعنإسحاقبنمحمدوذكر

ياايها>-:وجلعز-قولهفيالداريتميمعنعباسابنعن-هانى

:قال[601:]المائدةالاية<الموتأحدكمحفحرإذابيمبهمثهدةءامنواينا

)3(ء
نصرانيين-وكانابداء)4(بنعديوغيرغيريمنهاالناسبرى

مولى-)6(مريمأبيبن()بريلوقدم،الشامفاتيا-الشامإلىيختلفان

)7(.- )8(.

دمرص،تجارتهأعظمهو،لمحصهمنجامومعه-سهمبني

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

فيرأساكانالمفسرالاخباريأبوالنضرالكلبيبثربنالسائببنمحمد

والتعديلالجرح:انظرهـ.146سنةتوفي.الحديثمتروكأذهإلآالانساب

أعلامسير)25/246(،الكمالتهذيب)2/253(،المجروحين)7/702(،

)6/248(.النبلاء

مأمولىأبوصالح"زاذان":ويقال،باذان:ويقال،باذاموهو"باذان":و""وفي

فليسالكلبيعنهروىواذابأسيه"ليس:معينابنقال،طالبأبيبنتهانى

تقريب)4/6(،الكمالتهذيب431(،)1/والتعديلالجرح:انظربشيء".

.(12)0التهذيب

.و"و"هـ"و"من"د"ساقطة"برئ"

.إسلاملهيعرفلا:أبونعيموقال.صحبةله:حبانابنقالبداء،بنعدي

انظر:.حجرابنالحافطواختاره.صحبةعنديلعدييصحلا:عطيةابنوقال

.(064)2/الاصابة

.زيد"":و"و"هـ"و"د""في

.العاصبنعمرومولىالسهميمريمابيابنذلكوغيربريل:ويقال،بديل

منمسلماكانأثهالمفسرينبينخلافلاأن:تفسيرهفيبزيزةابنذكر

.(451)1/الاصابة:انظر.المهاجرين

".تميم"بني:"في"ب

.(482)5/الباريفتح.الاناء:الجام
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بالففبعناه،الجاماخذناماتفلما:تميمقالإليهما،فاوصى

)1(8
إلىمالهدفعناقدمنافلمابداء،بنوعديانااقتسمناهلم،درهم

أسلمتفلماهذا،غيرإلينادفعمافقلنا:؟الجامعنفسألوا،أهله

خمسمائةإليهموأديت،الخبرفاخبرتهماهلهفاتيت،ذلكمنتاثمت

فسألهمع!يمالنبيبهفأتوامثلها،صاحبيعندأنوأخبرتهم،درهم

اللهفانزل،دينهمأهلعلىبهيعظمبمافأحلفهميجيبوا،فلمالبينة

أحدعحضرإذابيعبهمشهدةءامنواالذينياأيها>-:وجل-عز

سهم)2(،واخوالعاصبنعمروفحلف،الاية601[:<]المائدةالموت

.بداء")3(بنعديمندرهمالخمسمائةفنزعت

)1(

)2(

)3(

)4(

القاسمبنمحمدعنزائدةابيبنيحيىوروى
)4(

عن

."أ"منسافطة""درهم

الباريفتح.وداعةأبيبنالمطلبوهومن"ب".ساقطةسهم"خو"و

.)5/482(

)4/1231(،التفسيرفيحاتمابيوابن)9503(،رقمالترمذيرواه

الناسخفيالانحاسوابن)5/116(،جريروابن)01/278(،والبيهقي

إسنادهوليسغريبحديث"هذا:الترمذيوقال)2/803(.لمنسوخو

عنديهوالحديثهذاإسحاقبنمحمدعنهروىالذيبوالنضرو،بصحيح

وهو،الحديثاهلتركهوقدلنضر،ابايكنىالكلبيالسائبمحمدبن

.هـ."ا..التفسيرصاحب

)3/214(:كثيروابن)5/115(،جريروابن)0603(،الترمذيعند

الطويل،القاسمأبيبنمحمد:وهو.الصوابوهو"القاسمأبيبن"محمد

تهذيب)26/503(،الكمالتهذيبانظر:.حبانوابنمعينابنولقه

352(.)9/التهذيب
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تميم"كان:قالعباسابنعنأبيهعنجبيربنسعيدبنعبدالملك

رجلمعهمفخرج،بالتجارةمكةإلىيختلفانبداءبنوعديالداري

)1(..
فدفعا،إليهمافأوصىمسلمفيهاليسبأرض!توفي،سهمبنيمن

ففقده،بالذهبمخوصا)2(فضةمنجاماوحبسا،أهلهإلىتركته

عرفثئم،أضعناولاكتمناما:فحلفهمالمجماللهرسولفاتوا،أولياؤه

أولياءمنرجلانفقام،وعديتميممناشتريناه:فقالوا،بمكةالجام

منأحقولشهادتنا،السهميلجامهذاإن:بالئهفحلفاالسهمي

نزلتوقيهما،الجامفأخذ،الظالمينلمنإذاإنااعتديناوماشهادتهما

.)3(الايةهذه

.)4(السلفجمهورقولهوالايةبهذهوالقول

نزلت،سورةآخرالمائدةسورة"-:عنهااللهرضي-عائشةقالت

.")6(فحرموهحراما(فيها)وجدتموما،فحللوهحلالافيهاوجدتمفما

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"."ب":"تميمفي

)5/482(.الباريفتح.الخوصصفةفيهمنقوشاأي

رقموالترمذي)5/048(،)0278(رقممعلقامختصراالبخارياخرجه

،3(280/)والمنسوخلناسخافيلنحاساوابن،3(06)6رقمبوداودو،3(060)

بويعلىو)5/116(،جريروابن1231(،)4/التفسيرفيحاتمأبيوابن

.(12)2النزولاسبابفيالواحديطريقهومن،(544)6رقم338(/4)

الزازيتفسير،(704/)9المحلى:وانظر."والسلفالجمهور":""أفي

.2(01)3/كثيرابنتفسير،)772(المصريةالفتاوىمختصر،(1/59)2

و"و".من"د"ساقطةفيها"وجدتمومافحللوه"حلالا

وابن)103(،رقموالمانسوخال!اسخفيوأبوعبيد)6/188(،احمدرواه

=)7/278(،والبيهقي)893(،رقم232()2/والمنسوخالناسخفيالنحاس
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"هذا:الايةهذهفيقالأله-عنهاللهرضي-عباسابنعنوصح

منعدلينوصيتهفييشهدأناللهفأمر،المسلمونوعندهماتلمن

فىضرئغنتضنغيركتممنءاخران>أؤ:تعالىقالثئم،المسلمين

المسلمين،منأحدعندهوليسماتلمنفهذا601[:(]المائدةالازضق

ارتيبفان،المسلمينغيرمنرجلينيشهدأن-وجلعز-اللهفأمر

وقدثمنا")1(،بشهادتنانشتريلا:باللهالصلاةبعداستحلفابشهادتهما

.)2(بذلكحكمأباموسىأنتقدم

بنعمروعنالسبيعيإسحاقأبيعن:الثوريسفيانوقال

.شيء")3(المائدةسورةمنينسخلم":قالشرحبيل

غيركتممن">:المسيببنسعيدعنقتادةعنشعبةعنوكيعوقال

غيرمن":عنهصحيحةروايةوفي")4(،الكتابأهلمن:قالنتم<ن

)1(

)2(

)3(

)4(

حجرابنالحافظصححهكما،الذهبيووافقهوصححه311()2/والحاكم

)5/483(.الفتحفي

النحاسوابن(،011)5/تفسيرهفيجريرابنرواهوالأثر."إثما":في"ب"

:الطبريإسنادعنحجرابنالحافطقال)945(،رقم203()2/الناسخفي

)5/483(.الباريفتحا.هـ."ثقات!رجاله

)488(.ص

)2/232(،الناسخفيالنحاسوابن)025(،رقمالناسخفيأبوعبيدرواه

ابنالحافظوصححه)935(.ومنسوخهالقرانناسخفيالجوزيوابن

483(.)5/الباريفتح.حجر

فيوالخلال1(،ه)9الناسخفيوأبوعبيد)6/036(،عبدالرزاقرواه

الاثارمشكلشرحفيوالطحاوي223(،و)1/221"الملل"قسمالجامع

401(.)5/التفسيرفيوالطبري464(،)11/
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)1(".ملتكمأهل

[601:(]المائدةغيركتممنءاخران>أؤ:السلمانيعبيدةعنوصخ

.")2(الملةأهلغيرمن":قال

المسلمينعلىالمشركينشهادةتجوزلا":قالشريحعنوصح

.مسافرا(")3(يكونأنإلاوصيةفيتجوزولا،الوصيةفيإلا

غير"من601[:<]المائدةغيركئممن>:النخعيإبراهيمعنوصح

")4(.ملتكمأهل

كان"إذا:قال(غيركتممنءاخرانأؤ>:جبير(بن)سعيدعنوصح

يحلفانفانهما،الكتابأهلمنرجلينإلىفاوصى،الشركأرضفي

أنه،الميتأولياءخلف،خاناأنهماحلفهمابعداطلعفان،العصربعد

.واستحقوا)6("،وكذاكذاكان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

ابيوابن1671(،و)4/1662منصوربنوسعيد401(،)5/الطبريرواه

)4/594(.شيبة

جريرابنرواهوالاثر."ا"عداالنسخجميعمنساقطالسلمانيعبيدةقول

.36(0)8/وعبدالرزاق(501)5/

بنوسعيد)5/501(،الطبريجريربنو)4/594(،شيبةابيابنرواه

فيبوعبيدو036(،)8/و036()6/وعبدالرزاق(،1661)4/منصور

والطحاوي281(،)2/القضاةاخبارفيووكيع)158(،والمنسوخالناسخ

)11/463(.الاثارمشكلشرحفي

بنو)2/376(،الاناسخفيالنحاسوابن)4/594(،شيبةابيابنرواه

)5/483(.الفتح4(،)9/80المحفى:وانظر.(9122)4/حاتمابي

من"و".ساقطةبن""سعيد

"واستحلفوا".:في"د"
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اليهود"من:قال<غيركتممنءاخران>أؤ:الشعبيعنوصح

.")1(والنصارى

")2(.الملةأهلغير"من:قالمجاهدعنذلكوصح

)4(.يعمر)3(مثلهبنيحىعنوصح

.(ذلك)سيرينابنعنوصح

وروي.عباسوابن،الأشعريموسىأبو:المؤمنينأئمةفهؤلاء

ابنمحمدأبوذلكذكر-)6(،عنهالله-رضيعليعنذلكنحو

منلهممخالفولامسعود)9(،ابنعن)8(يعلىأبووذكرهحزم)7(،

الصحابة.

)01(،وعبيدةوشريح،،شرحبيلعمروبن:التابعينومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)992(.رقمالئاسخفيوأبوعبيد(،113و011)5/جريرابنرواهوالاثر

.(804)9/المحلى:وانظر

.2()79رقم(016)الناسخفيوأبوعبيد،(49221/)حاتمابيابنرواه

والمحفى465(،1/)1الاثارمشكلشرح:وانظر(.601)5/جريرابنرواه

9/80(1).

.و"و"و"د"من"جى"ساقطةيعمر""بن

.(804)9/المحلى:وانظر.(401)5/جريرابنرواه

.(11/467)الاثارمشكلشرحفيوالطحاوي،(594)4/شيبةأبيابنرواه

.(804)9/المحلى:نظر

.(04ط704المحفى)9/

.277()2/المحررعلىالعكت،923()2/والحكمالعلومجامع:انظر

.()928رقم(1)56والمنسوخالناسخفيابوعبيدرواه

=وعبدالرزاق)4/1665(،منصوربنوسعيد)5/501(،جريرابنرواه
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،2(بومجلز)و،(1)لسعيدانوا،لشعبيوا،والنخعي

الثوريكسفيان:التابعيقوتابعييعمر،بنويحتى

.(والاوزاعى)،حمزه
)4(-

سيرين،وابن

)3(
بنويحيى،

عبيد)6(كابي:هؤلاءوبعد

)9(الحديثأهل)8(

فقهاءوجمهور)7(،حنبلبنحمدو،

اهلجميعنلوهو،

)1(
)2(

)3(

)4(
)5(

)6(

)7(

)8(
)9(

والطحاوي)4/9122(،حاتمأبيوابن221(،)1/والخلال036(،)8/

)11/465(.المشكلشرحفي

جبير.بنوسعيدالمسيببنسعيد

الناسخ)4/9122(،حاتمأبيبنتفسير:وانظر401(.)5/جريرابنرواه

4(.)9/80المحلى)5/483(،الباريفتح)2/376(،النحاسلابن

الباريفتح)9/804(،لمحلى)11/468(،الاثارمشكلشرحانظر:

.)5/483(

)9/804(.المحلىانظر:

)9/804(،المحلى:وانظر)11/467(.المشكلشرحفيالطحاويرواه

)3/118(.للكياالقرانأحكام)5/483(،الباريفتح

من"و".ساقطةعبيد"كابيهؤلاءوبعدوالاوزاعيحمزةبنويحيى"الثوري

.(164و)016والمنسوخالناسخ:وانظر

صالحروايةأحمدمسائل)1/218(،"الملل"قسمللخلالالجامعانظر:

الهداية)435(،عبداللهورواية37(،)2/هانىابنورواية)2/218(،

،(017)14/المغني317(،)2/المحرر)372(،الصغيرالجامع(،941)2/

.35()9الاختيارات،(578)6/الفروع،378()7/الزركشيشرح

"أ".منساقطة"أهل"

ابنمصنف)2/33(،عبدالرزاقمصنف)5/801(،الطبريتفسير:انظر

=الاثارمشكل)4/1667(،منصورسعيدبنسنن)4/594(،شيبةأبي
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.(1الظاهر)

.2()آخرونلفهموخا

طرق)3(:ثلاثعلىالآيةتخريجفياختلفواثم

)4(قبيلتكمغيرمنأي(غيركتم>:بقولهالمرادأن:أحدها

أيضا.)6(الزهريعنوروي،()الحسنعنذلك

تسوور،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)2/923(.لحكموالعلومجامع)5/483(،الباريفتح462(،)11/

.(904)9/المحلىانطر:

حاتمأبيابنتفسير)01/224(،الذخيرةلمدونة)5/156(،نطر:

211(،)3/كثيرابنتفسير)2/403(،النحاسلابنالناسخ0123(،)4/

مشكلشرح)384(،الجوزيلابنالناسخ)5/701(،جريرابنتفسير

)5/483(.الباريفتح047(،)11/الاثار

لمومماطرقخمس"المعالم"مع222()5/السننتهذيبفيالقيمابنذكر

إخراجوهذاالاخبار.لاالحضوربمعنىهناالشهادةان-"1هنا:يذكره

التأويلهذايبطلوالسياق،مرادهغيرعلىلهوحمل،الفائدةعنللكلام

بلاوقولمجازفةوهذهإجماعا.بهاالعملتركالايةهذهأن-2المستنكر.

السلف،منكثيرمذهبوهي،يخفىانمنشهرفيهافالخلافعلم،

.بتصرفا.هـ.احمد"الامامإليهوذهب،الاشعريموسىأبوبهاوحكم

"ملتكم".:"ب"في

تفسير)2/446(،المسيرزاد)5/601(،جريرابنتفسيرانطر:

.(145)2/للشافعيالقرانأحكام351(،)6/القرطبي

وابن403(،)2/الناسخفيالنحاسبنو0123(،)4/حاتمأبيابنرواه

شرحفيلطحاويو)4/0167(،منصوروسعيدبن)5/601(،جرير

)11/946(.المشكل

)163(.لناسخفيعبيدبوو)4/9122(،التفسيرفيحاتمأبيابنرواه
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ني:لثاوا

(2)

وعيره

)1(أسلمبنزيدعنمرويوهذا،منسوخةالايةن

تعالىباللهالوصيأيمانفيها:بالشهادةالمرادأن:والثالث

)4(.المعروفة)3(الشهادةلا،للورثة

نأيتضمنفانهفباطلة)6(،النسخدعوىأما:بها()القائلونقال

ليسوهذا،الدينمنليسنهو،بهالعمليحللا،باطلحكمها

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

471(.)11/المشكلشرحفيالطحاويرواه

"ب".منساقطة"وغيره"

والبيهقي124(،)5/جريرابنعنهرواه،عنهما-اللهرضي-عباسكابن

الجامعفيوالخلال124(،)5/جريرابنعنهرواه،والنخعي)01/276(.

.)1/215(

"ب".منساقطة"الشهادةلاللورثةتعالىبادثهالوصييمان"فيها

احكام)01/276(،البيهقيسنن)2/152(،للشافعيالقرآنحكام:انظر

المسيرزاد)2/75(،الماورديتفسير)2/251(،العربيلابنالقرآن

تفسير)3/19(،السعودابيتفسير)5/484(،الباريفتح)5/445(،

245(.)2/الجلالينعلىالصاويحاشية51(،)7/الالوسي

.""العاملون:و"و"د"و""ب"وفي

."فباطل":و"و"د"و""بو"أ""فى

ابنوقال)1/215(.للخلالالجامع.الايةنسخاحمدالإمامأنكر

التفسير"ا.هـ.منسوخغيرالايةحكمانذلكفيالقولمن"الصواب:جرير

غيرمحكمهذانعلىالئاس"وأكثر:طالبأبيبنمكيوقال)5/124(.

ابنوقال)275(.ومنسوخهالقرانلناسخالإيضاحا.هـ."منسوخ

علىالحديثودل،منسوخةغيرالايةانكلههذامن"وصح:النحاس

)2/213(.والمنسوخالناسخهـ..ذلك"ا
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ياتيأنقطأحديمكنولا،لهامعارضلاصحيحةبحجةإلابمقبول

الجمعيمكنلالهامخالفالايةهذهعنمتأخرصريحصحبحبنص

إلامعهفماوإلا،النسخصحسبيلاذلكإلىوجدفانوبينها،بينه

)2(:بالقرانالصحابةنساء)1(أعلمقالتقدثم،الباطلةالدعوىمجرد

وعمل)4(،السلفمنأيضاغيرهاوقاله)3(،المائدةفيمنسوخلاإنه

بلاالنسخدعوىقبولجازولو(،)بعدهجم!اللهرسولاصحاببها

القائلوكأن،منسوخهو:يقولبنصعليهاحتجمنكللكانحجة

العملحرمسبحانهاللهأنمنسوخاالنصكونمعنىأنيعلململذلك

فيهاتنقطعمفاوزهذاودون،والشرعالدينمنكونه)6(وأبطل،به

.الاعناق

منأي<غيركتممن>:بقولهالمراد:قالمنقولوأما:قالوا)7(

خطابالايةأولفيليسفانه،وفسادهبطلانهيخفىفلا،قبيلتكمغير

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

من"ا".ساقطة"نساء"

.-عنهااللهرضي-عائشةالمؤمنينام

ص)294(.تخريجهتقدم

شرحبيلبنوعمرووعائشةعباسابنعن"صححجر:ابنالحاقطقال

)5/483(،الباريفتحا.هـ."محكمةالمائدةسورةانالسلفمنوجمع

رقمعبيدلأبيوالئاسخ)2/232(،العحاسلابنوالمنسوخالناسخ:وانظر

232(.)2/الجوزيلابنومنسوخهالقرانوناسخ)025(،

ص)488(.تخريجهتقدموقد،الاشعريموسىكأبي

"فايطل".في"أ":

إعلام034(،)7/الزركشيوشرح334(،)92/الكبيرالشرح:انظر

.(133)1/الموقعين
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غيريكونفلا،المؤمنينلجميععامخطابهوبل،قبيلةدونلقبيلة

غيرمنقالوالذبد،فيهشكلامماهذاالكفار،منإلاالمؤمنين

.)2(الايةتدبرعنغفل،عالمزلة:)1(قبيلتكم

للورثة"الأوصياءأيمان:بالشهادةالمراد"إن:قالمنقولماو

:)3(وجوهمنفباطل

بينكمهأيمان:يقلولمبتنكم<ثهدة>:قالسبحانهأنه:حدها

بالاثنين.تختصلاواليميناقنان(>:قالأنه:الثاني

ذلك.فيهايشترطلاواليمينمن!<ذواعذلى>:قالأنه:الثالث

لاواليمين601[:المائدة<1غيركممرءاخرانأؤ>:قالأنه:الرابع

ذلك.منشيءفيها)4(يشترط

فيشرطاذلكوليس،الارضفيبالضربذلكقيدأنه:الخامس

اليمين.

الاثمين(لمنإبراإنآدئ!ثهدةنكتم>ولا:قالانه:السادس

هذهفي()اليمينفييقاللاوهذا1[آ.:]المائدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من"و".ساقطة"قبيلتكمغيرمنقال"والذيقولهإلى"بطلانهيخفى"فلا

)9/904(.المحلى

334(.)92/الإنصافمعالكبيرالشرح:انظر

ساقطةفيها"يشترطلاواليمين(غيركتممنأ-ءاخران>:قالأنه:الرابيع.ذلك"

."بمن"

و"د"."ب"منساقطة"اليمينفييقاللا"وهذا
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يتمهاومنأفـهادةصكبموأولا>:قولهنظيرهوبل)1(،الافعال

.[283:]البقرة<قلبهفمافه-ءاثمٌ

(]المائدة:وتجههاعلىبالمحدةيخنوأن!!6ذلك>:قالأنه:السابع

.بالايمان:يقلولم[801

801[:(]المائدةأتمنهغبعدأتمنماترذأنيخافوا>أؤ:قالأشه:الثامن

غيرها.أنهافيصريحوهذا،للشهادةقسيفاالايمانفجعل

شئهدتهما(منأحفالثنهدنناثاللهفيقسمان>:قالأنه:التاسع

المدعىعلىاليمينكانتولو،والشهادةاليمينفذكر701[:دمائدة]

.خانا)2(ماأنهما:القسمولكفاهما،ذلكإلىاحتاجالماعليه

دئو(ثهدةنكتم>ولاباللهيحلفانالشاهدينأنالعاشر:

لاباللهيحلفان:المعنىلكان،اليمينبهاالمرادكانولو[601:]المائدة

:يقالفكيف،تكتملااليمينفان،ألبتةلهمعنىلاوهذا،اليميننكتم

خلفك؟تكتملاأنكاحلف

والسنة:القرآنفي"الشهادة"لفطمنالمتعارفأن:عشرالحادي

ا!هد>وأقيموا:تعالىكقوله،المعروفةالشهادةهوإنما
ص!

:<]البقرةرجال!ممنشهيدينواشتشهدوا>:وقوله،2[:لطلاق<]لله

.ونظائره،[2:من!(]الطلاقعدلىويشهدواو>:وقوله،[282

)1(

)2(

و"و"."ا"منساقطة"الافعالهذه"في

هكذا.تكافيا"انهما":"أ"في
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في)1(شهادةاللعانأيمان-وجل-عزاللهسمىفقد:قيلفإن

عنهاوفيروأ>:وقال،[6:<]النورباللهشئهدتأرجاحدهمفشهدة>:قوله

.8[:النور](2<)بأللهشهدتمأرتيتشهدأنتعذاب

البينة،مقامقائمةلالها؛شهادةالزوجأيمانسمىإلما:قيل

فيلالها؛شهادةأيمانها)3(،وسمىنكلتإذاالمرأةترجمولذلك

.الزوجشهادةمقابلة

بالله"الشهادة"بلفظالايمانبينمنخصتاليمينهذهفإن،يضاو

لخطرها.وتعظيما،لشأنها)4(تأكيدا

:ألموت(]المائدةإذاحضرأحدكمبتنكمثهدة>:قالأله:عشرالثاني

أحدكمحضرإذابينكمأيمانيكونأنيصحلاألهالمعلومومن601[،

اليمين.إلىلا،الشاهدينإلىيحتاجإلماالموصيفان،()الموت

بهوحكم-به)6(حكمالذي!يراللهرسولحكمأن:عشرالثالث

نأفيجب،باطلعداهوماقطعا،الايةتفسيرهو-)7(بعدهالصحابة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

علىالجملحاشية484(،)5/الباريفتح)5/118(،الطبريتفسير:انظر

31(.1)1/الجلالين

)و".منساقطةالاية

:)23(.انظر

"لشهادتهما"."ب":في

"ب".منساقطة"الموتاحدكم"قولهإلى"المعلوم"ومن

)294(.صالمتقدمريالدتميمحديثفيكما

)488(.صتقدموقد.محنهاللهرضيالأشعريموسىكابي
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)1(.
عنه.يرعب

منوالقياسللاضولمخالفذلكأن:الناسبعضذكرهماوأما

)2(
:وجوه

.له)3(شهادةولا،الكافرشهادةيتضمنذلكأن:أحدها

يحبس.لاوالشاهد،الشاهدينحبسيتضمنأله:الثاني

)4(.يحلفلاوالشاهد،تحليفهمايتضمنأله:الثالث

منأحقشهادتهماأن:البينتينإحدىتحليفيتضمنأله:الرابع

.الا!خرىالبينةشهادة

بمجردواستحقاقهملانفسهمالمدعينشهادةيتضمنأله:الخامس

ايمانهم.

شهادةعلىقدمتالتيالمستحقينهؤلاءأيمانأن:السادس

يشهدانفكيفشهادةكانتإنخيانتهما،ظهرتلماالشاهدين

ولاشاهدبلاالمدعيبيمينيقضىفكيفأيماناكانتوانلانفسهما؟

رد؟

)2(

)3(

)4(

"ا".منساقطةعنه"يرغبان"فيجبإلىعشر""الحاديقولهمن

484(.)5/الباريفتحانطر:

103(.)2/النحاسلابنوالمنسوخالناسخنطر:

زاد244(،)2/العربيلابنالقراناحكام)5/115(،الطبريتفسيرانطر:

)3/212(،كثيرابنتفسير)2/293(،المحيطالبحر)2/445(،لمسير

.(125)2/الشوكانيتفسير
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بأيمانوالحكم،الاموالفيالقسامةيتضمنهذاأن:السابع

قائل.بهذايعرفولا،المدعين

ونسألهمنها،باللهنعوذالتيالاعتراضاتمن-مثاله-وفهذا

وكتابه.وشرعهاللهحكمعلى()1اعتراضاتفالها،العافية

فهيلها،معارضة،الايةلنصمخالفةألهابيان:عنهافالجواب

يتضمنإده:وقالوا)2(،الأمةسلفمنهحذرالذيالباطلالرأيمن

ولهذا،اللهفرضماوإسقاط،اللهحلماوتحريم،اللهحرمماتحليل

يحللالهو)3(،الرأيمنالنوعهذاذمعلىالسلفأقوالاتفقت

مثالها،والاعتراضاتهذهعنالجوابيلزمولا،اللهدينفيبهالاخذ

هوالايةتضمنتهالذينو،للحكمةبياناالجوابنذكرولكن

ومن>سواهحكبمكلمنوخير،بهيحكمماأعدلوهو،المصلحة

.[05:المائدة!(أيومنونلمومحكماأللهمنأخسن

!يواللهرسولحديثيخالفمنيسلكهالباطلالمسلكوهذا

الأصوليخالفهذا:قالوا،قولهمخلافحديثجاءهمفاذا،أيضا

يقبل.فلا

مثالهاوالاراءهذهيرون)4(رسولهوسنةاللهلكتابوالمحكمون

)1(

)2(

)3(

)4(

"ب".منساقطة"اعتراضاتفإنهاالعافيةونسألهمنهابالثهنعوذ"التي

([.الائمة"السلف:"و"في

بيانجامع093(،)1/والمتفقهالفقيه)2/185(،واهلهالكلامذمانظر:

)2/3701(.وفضلهالعلم

"ب".منساقطة"رسولهوسنةاللهلكتابوالمحكمونيقبل"فلا
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وسئةاللهكتابمنهيالتيللأصوللمخالفتها؛الباطلأبطلمن

باطلةفهيحتما)1(،للأصولالمخالفةهيالاراءفهذه،ع!يمرسوله

به.يلحقنظيرعنمستغن،بنفسهأصلالحكمهذاأنعلى،قطعا

مفصلة:أجوبةالوجوههذهعننجيبكمونحن

له.شهادةولا،الكافرشهادةتتضمنإلها:قولكمأفا

شهادةيجيزونوهم،حنيفةأبيأصحابهذايقولكيف:قلنا)2(

بعض؟)3(.علىبعضهمشيءكلفيالكفار

طبيبين)4(شهادةيجيزونوهم،مالكأصحابيقولهكيفأم

فهلا،القرانفيذلكوليس(،)مسلمطبيبيوجدلاحيثكافرين

يوجد)7(لاحيثالشفر،فيالوصيةقيكافرين)6(شهادةأجازوا

اللهرسولبهحكموقد)8(،القرانفيوهو،مسلم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"أ""حفا".في

.(904)9/المحلى:انظر

الرائق014(،البحر)034/16(،المبسوط)3/العلماءاختلافمختصر:انظر

القدير)952(،فتحالمسائل)7/158(،رووسالخالق)7/158(،منحة

)614(.الشهيدللحسامالقاضيأدب)7/416(،شرح

"و".منساقطة"اشهادة

و)1/247(الحكام024(،تبصرة)01/)5/213(،الذخيرةالمنتقى:انظر

)2/616(.الحكام12(،معين)2/

"د".منساقطة"شهادة

"ا".منساقطة"يوجد"

.المائدة)601(الاية
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)2(؟بعدهمنوأصحابهمج!يه)1(

الشافعينص)3(يرونوهم،الشافعيأصحابيقولهكيفأم

ودعوا،بهفخذوالمجي!اللهرسولعنالحديثصح"إذاصريحا:

لقوليفاضردوا":لفطوفي،"الطذهبفانا":لهلفطوفى،"فوأ ..-ء.-)4(لي"

.(")الحائط

الله،كتابنصبهوجاءلمجيواللهرسولعنبذلكالحديثصحوقد

.)6(الصحابةبهوعمل

)7(،اللهكتابيفهملممنكلام"يحبسانلا"الشاهدان:قولكم

المرادوالما،الجرائمأهلبهيعاقبالذيالسجن:هنا)8(المرادفليس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)294(.صتخريجهتقدم

)488(.صتخريجهاتقدم

"يروون".:"و"في

31()3/شامةلابيالمؤملكتابمختصر)1/938(،والمتفقهالفقيهانظر:

صحإذاالمطلبيقول"معنىالسبكيرسالة،المنيرية"الرسائلضمنمطبوع"

الجنةمفتاجالمنيرية"،الرسائل"ضمن)3/89("مذهبيفهوالحديث

178(.و)125كثيرلابنالشافعيماناقب)35(،للسيوطي

المعبودعون)5/66(،الشروانيحاشية022(،)6/الاعتدالميزان:انظر

)6/83(.الأوطارنيل045(،)4/و456()1/الاحوذيتحفة)2/57(،

ذكرسبقوقد)92/327(.الانصاف)92/335(،الكبيرالشرحانظر:

ص)488(.مفصلاالكلام

و"و".و"هـ"و"د""!"منسافطة"اللهكتابيفهملممن"كلام

هاهنا"هالحيس"فليس":و"ب"أ"في



لليمين،يصبر)2(فلان:يقالكما)1(،الصلاةبعدلليمينإمساكهمابه

(")3(.تصبرالايمانحيتشايمينهتصبر"ولا:الحديثوفي،لهايمسكأي

يحلف.لاوالشاهد،الشاهدينتحليفيتضمن:قولكم

شهادةعنبدلشهادتهالذيالشاهدهذامثلأنلكمأينفمن

بذلك؟جاءتسنةأية)4(أم،كتابفأي؟يحلفلاللضرورةالمسلم

إليهوذهب(،)بالرضاعشهدتالتيالمرأةعباسابنخلفوقد

تحليففيالكلامتقدموقدعنه)6(،الروايتينإحدىفيأحمدالامام

السلفمنإليهذهبومن،الحاكمبهمارتابإذاالمسلمينالشهود

.)7(العدلوقضاة

بمجردلهملحكمو،لانفسهمالمدعينشهادة"فيه:وقولكم

عندلهم)9(الايمانجعل)8(سبحانهاللهفان؛بصحيحليس"دعواهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

484(.)5/الباريفتحنظر:

"و".منساقطة""فلان

رقم)7/091(عنهما-الله-رضيعباسابنعلىموقوفاالبخاريرواه

علىالسيوطيحاشية)7/391(،الباريفتح:معناهوانظر)3845(5

4(.)8/النسائي

"أ".منساقطةوهي"أي":و"و(و"هـ""د"في

487(.)3/شيبةابيوابن336(،)8/و482()7/عبدالرزاقرواه

281(.)2/المحررعلىالنكت:انظر

)378(.ص:انظر

"نقل".و"ب":"ا"في

"إليهم"."ا":في
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كماويستحقا،يحلفاأنلهمافشرع،الوصيينبخيانةاللوثظهور

لظهور؛وليهمدمويستحقوايحلفواأنالقسامةفيالدملمدعيشرع

فياللوثبطهورلقوتها)1(جنبتهمفياليمينفكانتاللوث،

بابمنبل،لنفسهالمدعيشهادةباب)2(منهذاوليس،الموضعين

!يمحكمكما،جانبهلقوة)3(،الشهادةمقامالقائمةبيمينهلهالحكما

جانب()فقوةالواحد،بالشاهدجانبهقويلما)4(بيمينهللمدعي

جانبهوقوة،بالشاهدالمدعيجانبكقوةالوصيينخيانةبطهورهولاء

فيالعرفبشهادةجانبهوقوةباللوث)6(،جانبهوقوة،خصمهبنكول

ذلك.وغير،المتاعالزوجينتداعي

القياسوموجب،الشرعصولومقتضى،العدلمحضفهذا

الصحيح.

.الاموالفيالقسامةيتضمنهذاإن:وقولكم

الدماء،فيالقسامةمنبالقبولأولىوهي،اللهلعمرنعم:قلنا)7(

صحةفياللوثظهوربينفرقيو،اللوثظهورمعسيماولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"أ".عداالنسخجميعمنساقطة"جنبتهم"في

"ا".منساقطة"باب"

"الشاهد".:"و"في

تخريجه.تقدموالحديث."ب"منساقطة""بيمينه

"فقوي"."و":في

"ب".منساقطةباللوث"جانبه"وقوة

484(.)5/الباريفتح)3/213(،كثيرابنتفسير:انظر
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القياسفيوهل؟بالمالالدعوىصحةفيوظهوره،بالدمالدعوى

وذلك)1(،الأموالفيالقسامةمالكأصحابذكروقدهذا؟منأصح

ينظرونوالناس،قيهماخذواورجلبيتعلىقومأغار)2(إذافيما

أغاروألهمعلمولكن،أخذوهمامعاينةعلىيشهدواولم،إليهم

معالمنتهبقولالقول:الماجشونوابنالقاسمابنفقالنتهبوا،و

منهالمنهوبقولالقول:صبوابنكنانةوابنمطرفوقال،)3(يمينه

شيخاختيارلهوذكرنا(،ذلك)تقدموقد)4(،يشبهفيمايمينهمع

.-اللهرحمه-كلامهوحكينا،الاسلام

بالبدلتباجالتيالاموالفياللوثاعتبارأنعالميستريبولا

به.تباجلاالتيالدماءفيمنهأولى

لها.يحتاطفالدماء:قيلفان

دانفيها،بالقسامةالقوليمنعلمالاحتياطوهذا،نعم:قيل

عليه.المقسمدمبهااستحق

القسامةإن:قولهمحقيقةالقسامة)6(فيللديةالموجبينإنثئم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

.(681و89)2/الحكامتبصرة،(265)8/الذخيرة:انظر

.غار"":أ""في

.332()7/والاكليلالتاج،(131)7/الجليلمنح،(265)8/الذخيرة:انظر

.""يشتبه:هـ"و"د""في

والإكليلالتاج(،168و89)2/الحكامتبصرة265(،)8/الذخيرة:انظر

131(.)7/الجليلمنح332(،)7/

)381(.ص

)6/316(،السننمعالم)9/268(،"الام"معالمزنيمختصرانظر:
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مال)1(،علىهاهناالقسامةفهكذا،لوجوبهطريقوالقتلالمالعلى

بينه.والدنيا)2(فيالقياسأصحمنفهذا،سواءكالدية

عنه)3(معدللاالذيالحقهوالايةهذهبموجبالقولأنفظهر

التوفيق.وبالله،ومصلحةوقياسانصا

فصل

شهادتهمقبولفيأحمدالاماموقول:)4(اللهوحمه-شيخناقال

كلفيقبولهاالتعليلهذايقتضي(")ضرورة"هو:الموضعهذافي

.وسفرا)6(حضراضرورة

.)7(للضرورةمقبولةبعضعلىبعضهمفشهادة،هذاوعلى

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)3/147(،المنذرلابنالإشراف14(،)13/الحاوي225(،)7/التهذيب

048(،)4/الاحكامإحكام)116(،المحتاجمغني)6/118(،الام

الاصلكتاب)5/177(،العلماءاختلافمختصر)291(،القدوريمختصر

البحرتكملة)01/383(،العناية)7/286(،الصنائعبدائع)4/426(،

64(.)2/الكتابشرحفياللباب4(،)12/90البناية(،918)9/الرائق

مال"."دا"و":في

"الدماء".و"ب":"أ"في

"يعدل"."ب":في

)935(.الاختياراتانظر:

)1/216(.الجامعفيالخلالعنهرواهكما

المحررعلىالنكت)385(،الجوزيلابنوالمنسوخالناسخانظر:

.)2/277(

"ا".منمثبتة"للضرورةمقبولةبعضعلىبعضهم"فشهادة
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يحلفونكما،بعضعلىبعضهمشهادةفي)1(يحلفون:قيلفلو

قيل:ولو،متوجهالكان،السفروصيةفيالمسلمينعلىشهادتهمفي

لهلكان؛المسلمونفيهعدمشيءكلفيأيمانهممعشهادتهمتقبل

.مطلقا)3(بدلا)2(وتكون،وجه

به-محتجا-وغيره()القاضيذكرهماهذاويؤيد)4(:الشيخقال

المسلمينمنرجلاأنعبيد)6(:لابيوالمنسوخالناسخفيوهو

إليهمافدفع،المسلمينمنرجلانومعه،فمرضبقريةفمر،خرج

منيجدوافلم،قبضتماهماعلىأشهدهمنليادعوا:قالثم،ماله

فأشهدهم،والنصارىاليهودمنناسافدعوا،القريةتلكفيالمسلمين

فأمرمسعود،ابنإلىفانطلقوا-القصة-وذكرإليهمادفعماعلى

وكذا)7(كذاالمالمنتركلقد:باددهيحلفوانوالنصارىاليهود

نأالمتوفىأهلأمرثم،المسلمينهذينشهادةمنحقولشهادتنا

ابنفأمرهمفحلفوا،حق،والنصارىاليهودشهادةأنيحلفوا

اليهودبهشهدماالمسلمينمنيأخذواأنمسعود

"ب".منمثبتةفي"يحلفونقيل"لو)1(

".شهادتهم"وتكون:"أ"في)2(

)2/277(.المحررعلىالنكت:انظر)3(

)2/277(.المحررعلىالنكت:انظر.اللهرحمهتيميةابن)4(

العلومجامع)2/277(،المحررعلىالنكتفيالقاضيكلامانظر:)5(

)2/923(.والحكم

)928(.رقم()156لمنسوخوالناسخ)6(

"ب".منساقطةوكذا""كذا)7(
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.-)2(عنهاللهرضي-عثمانخلافةفيوذلك)1(،والنصارى

يمينمعمسعودابنبهاقضىوقد،وصيتهعلىللميتشهادةفهذه

يمينإلىتفتقرلاالميتعلىوالشهادة،المدعونلالهم؛الورثة

الورثةه

)4(يستحقونالورثةأنجهةمنهذا)3(أخذمسعودابنولعل

على()يستحقونفكذلكإثما،استحقاإذاالشاهدينعلىبأيمانهم

.)6(الاولىبطريقالذميينشهادةمعالوصيين

:فقالإسلاما،الأسيردعوىمسألةفيهذا)7(القاضيذكروقد

منبينةقامواونسبا،ادعواإذا:السبيفيأحمدالامامقالوقد

وصالح،،حنبلروايةفيأحمدعليهنصق،شهادتهمقبلتالكفار

فيذلكيجزولم،العادلةالبينةتتعذرقدلاله؛إبراهيمبنوإسحاق

طالب.بيوعبداللهرواية

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."والنصرانياليهودي":"و"ب"ا"في

الاثر.انتهى

".من"اخد:"ب"في

"."مستحقون:و"وث!و"هـ"و"د"و"!""ب"في

"أ"منمثبت"يستحقونفكذلكإثمااستحقاإذاالشاهدينعلى"بايمانهم

النسخ.باقيمنوساقط

)2/277(.المحررعلىالنكت:انظر

الزركشيشرح)2/275(،لمحررعلىالنكتانظر:.يعليأبو

222(.)2/يعلىابيلابنالتمام)7/326(،
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فيه:المنصوصغيرضرورةموضعكلهذافعلىشيخنا:قال

لاله:يقالأنفيمكن،لهيتعرضوالمهاهناالتحليفلكن،روايتان

بخلاف،الوصيةمسألةفيكما،بدلأشهادتهمتكونحيثيحلفإلما

اعلم.سبحانهوالله،(اصولا)1كانواإذاما

فصل

الشهادةفيالكافرينعدالةتعتبروهل-:اللهرحمه-شيخناقال

وإن،تعتبرلاألهايقتضيالاصحابكلامعمومدينهما؟فيبالوصية

.)2(دينهمفيعدالتهماعتبرنابعضعلىبعضهمشهادةقبلناإذاكنا

والقران،الحالهذهفيمعتبرةغيرالعدالةبأن:القاضيوصرح

)3(.عليهيدل

هذافيالمسلمينفشاقشهادةتقبللاأله:القاضيوصرح

.منه)4(واعتذر،وفاقمحلوجعله،الحال

أدهالقرانوظاهر(،)روايتانالكتابأهلمنكونهماشتراطوفي

منأؤءاخران>:للمؤمنينقالسبحانهلائه؛الصحيحوهو،يشترطلا

موضعولاله،كلهمالكفارهم:المؤمنينوغير601[:لمائدة(1غيركئم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

276(.)2/المحررعلىالنكت)935(،الاختياراتنظر:

272(.)2/المحررعلىالنكت)358(،الاختيارات:انظر

".والموقوفةالمرفوعةالايمان"وكذلك:زيادة"ا"في

)6/578(.الفروعوتصحيح)6/578(،والفروع،السابقةالمراجع:انظر

السابقة.المراجع:انظر
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ولان،الكتابأهلغيرمنكفارإلاالموصييحضرلاوقد،ضرورة

محل)1(تضييقيستلزمذلكولان؛عليهدليللاالكتابباهلتقييده

لعمومه.المقتضيقياممع،الرخصة

كافربشهادةيحكمان)3(الصورةهذهفييجوز)2(فهل:قيلفان

وكافرتين؟

بجوازيقالأنويحتمل،شيئاهذافيأحمدعننعرفلا:قيل)4(

وهذا(،)وامرأتانرجلفيهايقبلالاموالفان،القياسوهو،ذلك

"أليست:!ي!قولهبعموميحتجوهوحزم)6(،ابنمحمدأبيقول

جوزالعموموبهذا؟")7(،الرجلشهادةنصفمثلالمرأةشهادة

عندببعيدوليسكوافر،نسوةبأربعالصورةهذهفيأيضاالحكم

الفقه.محضهوبل،النساءإلايحضرهلمإذا،الضرورة

الاية؟هذهحكمبغيرحكممنحكمينقضفهل:قيلفان

نصلمخالفته،حكمهنقضتقتضيالمذهبأصولقيل:

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

".تقييده"وانوفيها:"ا"عداالنسخجميعمنساقطة"تضييق"

"و".منساقطةيجوز""هل

لضرورة".""ب":في

)2/273(.المحررعلىالنكت:انظر

الاموالفيحكموهو،الضرورةقبليدلالموضع"وهذا:زيادة"ا"في

".وامرأتانرجلفيهفيقبل

.(604)9/المحلى:انظر

تخريجه.تقدم
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.(1)الكتاب

ناويتوجه:المحرر""علىتعليقهفي-عنهاللهرضيشيخنا-قال

نصخالففاله،الايةهذهبخلافحكمإذاالحاكمحكمينقض

.)3(ضعيفةبدلالاب)2(العزيزالكتاب

)1(

)2(

)3(

"ب".منساقطة"الكتاب"

274(.)2/المحررعلىالنكت:وانظر

".ضعيفة"بتاويلات:"ا"في

274(.)2/المحررعلىالنكت3(،ه)8الاختيارات:انظر
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فصل

بالاقرارهالحكم:عشرالثامنالطريق

شهداءللهقؤمينكونواءامنواالذيفياايها>:تعالىاللهقال

شهدآءيالقس!قؤِمينكونو>:الا!خرىالايةوفي،8[:لق!(]الماندةبا

صحةفييعتبرلاالهخلافولا135[،<]النساء:أنفسكمعلىولولئه

الحسنبنمحمدحكاهشيئاإلا)1(،الحاكمبمجلس!يكونأنالاقرار

أجيزلا:ليلىابيابنقال:فقاللهالنوادر")2("كتابفيالجوهري

ذهبولعلهبحضرتي)3(،راإفراإلاعنديالخصمانكرهحقفيإقرارا

مجلسلهاعتبرنفسهعلىالمرءشهادةكانلمارالافراأنإلىذلكفي

به.خفاءلاظاهروالفرق،بالبينةكالحكم،الحكم

فصل

بغيرشاهدانمعهسمعهإذامجلسهفيالخصمبإقرارويحكم
.)4(.. يحكمانهعلىأحمدفنصعيرهمعهيسمعهلمفالى،ف.
حلا

)1(

)2(

)3(

)4(

لاصولعلىالفروعتخريج)6/546(،النهىاوليمطالبانظر:

.)1/374(

برقمالنبويةالمدينةفيالإسلاميةالجامعةفيمخطوطةلهالفقهاءنوادر

دمشق.-القلمدارفيطعوقد)4545(،

375(.)3/العلماءاختلافمختصر:وانظر)403(.الفقهاءنوادر

الكبيرلشرحوالمقنع)14/33(،المغني)2/602(،المحررانظر:

)804(،المشبعالتنقيح)6/335(،القعاعكشاف)28/423(،والإنصاف

-)4/86(،الفروقتهذيب)4/47(،الفروق)023(،الافهامذويمغني
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فصلمجلسالحاكممجلسفان،بعلمهيحكمنقللموإنبه)1(،

فوجب،مجلسهفيالخصمأقروقد،لذلكجلسوقد،الخصومات

غيرهأحدعندهوليس،عندهالبينةبذلكقامتلوكما،بهالحكمعليه

.وفاقمحلهذافان،شهادتهمامعهيسمع

معهيسمعهحتىمجلسهفيبالافراريحكملا)2(:القاضيوقال

يجوزفانه،بعلمهيقضي:نقولأنالاعنه)3(،للتهمةدفعا؛شاهدان

حينئذ.الحكمله

منويفارقها،وجهمنبعلمهالحكممسألةيشبههذاأنوالتحقيق

فيوهو،بينةهناكليسأنهبعلمهحكمهبمسألةذلكفشبه.وجه

تهمة.موضع

البينةفان؛مجلسهفيقامتبينةالافرارأن:بينهماالفرقووجه

فيهانتصبالذيالقضاءمجلسفيالحقفعلم،الحقبهيبينلمااسم

شاهدين،بمحضريكونأنالحكمصحةشرطمنوليس،بهللحكم

هذاوليس،شاهدينبمحضريكونأنطريقهفييعتبرلافكذلك

مجلسه.غيرفيسمعهأورآهمابمنزلة

)2/996(.الحكاممسعفة

)28/423(.لانصافوالكبيرلشرحوالمقنع)14/33(،المغني:انظر)1(

يعلى.ابو)2(

)28/423(.والانصافالكبيروالشرحالمقنع)14/33(،المغني:انظر)3(
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فصل

بعلمه.الحكم:عشرالتاسعالطريق

أحمدالإماممذهبوفيوحديثما،قديماذلكفياختلفوقد

.)1(رواياتثلاث

أنه-صحابهعندالمنصورة،عنهالمشهورةالروايةوهي:إحداها

فيمطلقاذلكلهيجوز:والثانية)2(.التهمةلاجلبعلمهيحكملا

.الحدودفيإلايجوز:والثالثة.وغيرهاالحدود

وجرجهم،الشهودعدالةفي،علمهعلىيبنيأنهعنهخلافولا

ذلك)3(.منعلمهعماغيرهيسالأنعليهيجبولا

:)4(طريقانالشافعيولاصحاب

)1(

)2(

)3(

)4(

شرح،(41/13)لمغنيا،(2/602)لمحررا،(2/721)يةالهدا:نظر

معالمقنع)01/06(،لمباع)6/946(،الفروع)7/253(،الزركشي

الخلافيةالمسائلرووس424(،)28/الانصاف424(،)28/الكبيرالشرح

)071(.المربعالروض(،9128)4/البانالابنالمقنع829(،)6/

السابقة.المراجع:انظر

172(.)13/الباريفتح)14/33(،المغني:انظر

المنذرلابنالاشراف)6/216(،الام)006(،للشافعيالرسالةانظر:

)8/142(،العلماءحلية)2/368(،للماورديالقاضيادب)3/15(،

الاحكامعمدةبفوائدالاعلام)1/402(،المذهبالديباج)255(،لتنبيه

المسائل)4/893(،المحتاجمغني)8/256(،المحتاجنهاية03(،)01/

=الارشاد)13/172(،الباريفتح)302(،الشافعيبهاانفردالتيالفقهية
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قطعا.بعلمهيقضي:أحدهما

)1(الصحابةأكثرعندأظهرهماقولينعلىالمسألةأن:والثاني

به.يقضي

أولىفالعلمظنا،يفيدوذلك،بشاهدينيقضيلانهقالوا:

نأ؛التهمةمنذلكمنالمانعونبهاحتجعماوأجابوابالجواز.

،خلافبلاقبولهلزم)2(وكذاكذاوصحعنديثبت:قاللوالقاضي

قائمة.والتهمةوصحبه)3(ثبتعمايبحثولم

الاخبار.ملك،الانشاءملكلماأنههذاووجه

)4(علمهوما،ومكانهاولايتهزمنفيعلمهماالقولينعلىبنواثم

غيرهما.في

مجردمستندهكانإذا()فذلكبعلمهيقضيلا:قلنافإنقالوا:

ويغنيه،يقضيأنفلهعدالتهما،يعرفرجلانشهدإذاأما،العلم

تزكيتهماعنذلكيغنيهلا:ضعيفوجهوفيه.تزكيتهماعنبهماعلمه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.)2/404(

".اصحابه":الصوابولعلهكذا

الذجمنياأيها>:تعالىالله"قالعشر:الثامحالطريقفيالمؤلفقولمن

القاضيإن":قولهإلى8[":]المائدة<يالقسطشهداءطهقؤمينكونوامنوأ0

عدا"أ".النسخجميعمنساقطةوكذا"كذاوصخعنديثبتقاللو

"فيه".وفي"ا":

من"ب"هساقطة"علمهوماومكانهاولايتهزمن"في

"بذلك".:و"و"في"د"
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قضاءوذلك،قضىقضائهمجلسفىبه)1(بالمدعىأقرولو:قالوا

يقضي:وقيل،القولينفعلىسراعندهأقرص!ان،بعلمهلابالاقرار

قطعا)2(5

علىالآخر؟الشاهدعنعلمهيغنيهفهلواحد،عندهشهدولو

.وجهانفيه،المنعقول

صحابه)3(.والشافعيمذهبتحصيلهذا

،بحاليهالمدعىفيبعلمهيقضيلافإنه)4(:مالكمذهبماو

قبل،غيرهأوقضائهمجلسفيبعدها،أوالتوليةقبلعلمهسواء

ذلك.فيالمذاهبأشد(فهو)،الشروعبعدأوالمحاكمةفيالشروع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ا"و"ب".من"مثبتة"به

)1/302(.المذهبالديباج:انظر

للماورديالقاضيادب)3/15(،المنذرلابنالاشراف)006(،الرسالة

مغني)8/256(،المحتاجنهاية)8/142(،العلماءحلية)2/368(،

172(.)13/الباريفتح)4/893(،المحتاج

التهميد،(005)الكافي،(186)5/المنتقى،(481)5/المدونة:انظر

،(2051)3/المعونة،(2542/)لتفريعا،(2/153)التلقين،(2/2912)

و)1/691(الحكامتبصرة)891(،الحكامتنبيه)4/45(،الفروق

منح)6/118(،الجليلمواهب)8/138(،والاكليلالتاج)2/93(،

)3/1801(.الثمينةلجواهرعقد)8/344(،الجليل

"فهذا".و"ب":في"ا"
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فيالشروعبعدعلمهفيمابعلمهيحكم:وسحنونالملكعبدوقال

.(1)المحاكمة

الحسنأبوفقال-يحكملاقلناحيث-بعلمهحكمفإنقالوا:

.)3(ينقضأنهوعنديأصحابنا،بعض)2(عندينقضلا:اللخمي

مجلسغيرفيسمعهأو،القاضيراهماأنخلافولاقالوا)4(:

،وغيرههووينقضه،بهحكمإنينقضوأنه،بهيحكملاأنهقضائه

نقضهبهحكمفإن،مجلسهفيالخصمانبهيتقاررفيماالخلافوانما

.غيرهينقضهولا،هو

ثم،للخصومةجلساأنبعدأقرإذااختلفوقد:اللخميقال

وقال)6(.بعلمهيحكملا:القاسموابن()مالكفقالأنكر،

فقدللمحاكمةجلساإذاالخصمينلان؛يحكم:وسحنونعبدالملك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الجليلمواهب)1/691(،الحكامتبصرة)5/186(،المنتقى:انظر

42(.)1/البهجة)6/118(،

من"هـ".سافطة"بعض"

فقدوسجلبعلمهفحكمبعلمهيحكملاقلنا"واذا)5/186(:المنتقىفي

القاضيقالأصحابنا،بعضعندحكمهينقضلا:بوالحسنالقاضيقال

عقدفيمثبتالقيمابنذكرهوما"ا.هـ.حكمهينقضانهوعنديابوالوليد:

.(1801)3/الجواهر

01(.)3/18الثمينةالجواهرعقدفيكما،التونسيأبوإسحاقالقائل

.(481/)5المدونة

)8/138(،والاكليلالتاج)2/93(،و)1/691(الحكامتبصرةانظر:

)1/43(.البهجة344(،)8/الجليلمنح)6/118(،الجليلمواهب



.قصدا)1(ولذلك،يقولانهبمابينهمايحكمأنرضيا

مالك.مذهبتحصيلهذا

منبشيءالحاكمعلم)3(إذا:فقالوا)2(،حنيفةأبيمذهبوأما

علمهلان؛بهيقضيأنلهجازومحلهاولايتهزمنفيالعبادحقوق

وأبالمعاينةعلمهبماحاصلاليقينلان؛أولىبل،الشاهدينكشهادة

وأ،ولايتهقبلعلمهماوأما،الظنغلبةبالشهادةوالحاصل،السماع

يوسفأبووقال.حنيفةأبيعندبهيقضيفلا،ولايتهمحلغيرفي

.ومحلها)6(()ولايتهحالفيكما،بهيقضي:ومحمد)4(

ولايتهوغيرمصرهغيرفيهو:حنيفةأبيلقولالمنتصرونقال

ذلكعلمإذا)7(كماوصار،تقبللاالفردوشهادة،حاكملاشاهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

الجليلمنح)6/118(،الجليلمواهب)8/138(،لإكليلوالتاجانظر:

حزرقدالقيمابنانويطهر)3/1801(.الثمينةالجواهرعقد)8/344(،

منه.المالكيةمذهب

)6/232(،الصعائعبدائع)3/368(،العلماءاختلافمختصرانظر:

عابدينابنحاشية)2/996(،الحكاممسعفة)16/401(،المبسوط

781(.و637)2/""النتفالسغديفتاوى365(،)5/

".يعلم"لم:في"أ"

من"أ".ساقطةو"محمد"

حالفيكمابهيقضيومحمدأبويوسفوقالحنيفةابيعنديقضي"فلا

من"و".ساقطة"ولايته

السابقة.المراجع:انظر

العلامة=وصوبهلو"،"كما:ففيهااما"و"،و"هـ"و"د""ب"منساقطة"إذا"



بها.يعمللافانه،القضاءوليثم،العادلةبالبينة

فيها؛خصملانهفيها؛بعلمهيقضيفلاالحدود،وأماقالوا)1(:

بعلمه،يعملفانه،القذفحدفيإلا،نائبهوهو،تعالىللهحقلانها

بهمنأوسكرانا،وجداذاالسكر،فيوالاالعبد،حقمنفيهلما

.يعزرهفانه،السكرأمارات

حنيفة.ابيمذهبتحصيلهذا

علىوفرضحزم)2(:ابنمحمدأبوفقالالظاهر،هلماو

لفروج،و،والقصاص،لاموالو،الدماءفيبعلمهيحكمأنالحاكم

ماقوىو:قال)3(.ولايتهبعدأوولايتهقبلذلكعلمسواء،والحدود

بالبينة.ثم،بالاقرارثم،بعلمهحكم

فصل

بكرأبيعنفصح-،عنهماللهرضي-الصحابةعنالاثارماو

حدودمنحدعلىرجلارأيت"لو:قالأنه-عنهاللهرضي-الصديق

.")4(غيريشاهدمعييكونحتىأحدهلمتعالىالله

)1(

)2(

)3(

)4(

.الطرقعلىتعليقهفي-تعالىالله-رحمهبازابن

السابقة.المراجع:وانظر.من"و"ساقطة"قالوا"

)51(.الاجماعمراتب426(،)9/المحلى

من"أ".ساقطة"قال"

حألمحدعلىرجلارأيت"لوهكذا:الاثرجاءعدا"ب"النسخجميعفي

الفصل.اخراثبتناهكماالاثرالمؤلفوسيذكر"غيريله

-"رواه:كثيرابنقال)01/242(.والبيهقي)5/99(،عديابنرواه
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بنالرحمنلعبدقالأنه-عنهاللهرضي-الخطاببنعمروعن

:قالزنى؟أوشرب)1(،أو،قتلرجلارأيتلو"أرأيت:عوف

")3(.صدقت:عمرلهفقال)2(،المسلمينمنرجلشهادةشهادتك

.)4(عباسوابن،معاويةعنهذانحووروي

فقال(،)يعرفهشيءفيإليهاختصمعمرأن:الضحاكطريقومن

.")6(أشهدولمقضيتشئتنوا،قضأولمشهدتشئتإن":للطالب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

،اثنانإليهاختصمأنهشريجعنفصح،التابعينعنالاثارماو

الحافطوقال4(،40)2/الارشادا.هـ."صحيحواسنادهبكرابيعنأحمد

الحبيرالتلخيصانقطاعا"ا.هـ.فيهانإلاصحيحبسندحمد"حجر:بن

انظر:.الملقنابنمنهمالعلماهلمنجمعلاحمدونسبه)4/036(،

الخرقيمختصرشرحفيوالزركشي)2/436(،المنيرالبدرخلاصة

تيمية:ابنالمجدقالوقدالمسند،فياجدهولم،وغيرهم)7/256(

033(.)8/الاوطارنيلمعالمنتقىحمد"ا.هـ."حكاه

."سرقاو":و"في"

و"و".و"هـ"و"د"من"!"ساقطة"المسلمين"من

شيبةابيوابن)01/243(،والبيهقي034(،)8/عبدالرزاقرواه

رحمهحجرابنالحافطقال)13/168(معلقاالبخاريورواه)5/545(،

يدركلملانهعنهذكرهومنعكرمةبينمنقطعالاسناد"وهذا:الله

تغليق)13/017(،الباريفتحانظر:عمر"ا.هـ.عنفضلاعبدالرحمن

)9/425(.المحلى)5/991(،التعليق

)9/428(.المحلى

".يعرفهمنشيء"فيوفي"د":،"يعرفهمنإليه"اختصم:و"و"في"ب"

445(.)4/شيبةابيابنرواه
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لهفقضىأيضا،شاهدينتو:لشريجوقالبشاهد.حدهمافاتاه

محتمل.وهذا.)1(بيمينهشاهدهمعشريج

.وقاضيا)2(شاهداأكونلا:قالأنهالشعبيعنوصح

قصةمن"الصحيحين")3(فيبما"بعلمه"يحكم:قالمنواحتج

تأخذبأنعليهفحكملمجيراللهرسولإلىسفيانأبااشتكتلماهند

.الزوجحضرولا،البينةيسالهاولم،بنيهاوكفايةكفايتها

لمجيراللهرسولمنفتياهوإنماهذافان،جداضعيفالاستدلالوهذا

والحكم،البلدعنغائبايكنولم،الزوجيحضرلمولهذاحكم)4(،لا

)6(،الممتنحغير،البلدفيالحاضر(،)الحكممجلسعنالغائبعلى

اتفاقا.يجوزلا=وكيلا)7(يوكلولم،الحضورعلىيقدروهو

نألهايجوز"هل:سألتهوانما،الحكمتسألهلمفإئهايضا؛و

بهفالاستدلال،محضاستفتاءوهذابنيها)8(؟"ويكفييكفيهاماتاخذ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9/427(.المحلىفيحزمابنوصححه445(.)4/شيبةأبىابنرواه

وصححه.(427)9/المحلى:انظر

من)11/248()1714(رقمومسلم)4/473(،)2211(رقمالبخاري

عنها.اللهرضيعائشةحديث

ومكمل)6/231(،لمس!لمالابيوشرح49(،و)14/33المغنيانظر:

".الابي"مع231()6/اجممالإكمال

."الحاكم":و"و"هـث!و"د"و"أ""في

."ممتنع":و"و"و"هـ"د""وفي

من"ب".ساقطة،يوكل"ولم

"ولدها".وفي"د":

524



سهو.الحكمعلى

سلمة،بنحمادحديثمنوالبيهقيماجهابنرواهبماواحتج

سعدبنعن)2(،نضرةأبيعنجعفر)1(،ابوعبدالملكحدثني

:قال،عيالاوترك،درهمثلاثمائةوتركمات)4(أخاهأن")3(الاطول

محبوسأخاك"إن:لمجي!النبيليفقال،عيالهعلىأنفقهاأنفاردت

دينارينإلاعنهقضيتقداللهرسوليا:قلت،عنهفاقض،بدينه

وفي"،محقةفانهاأعطها،":قالبينةلها)6(وليست(،)امرأةادعتهما

قبله.مماالدلالةفياصرحوهذا(")7(،صادقةفانها":لفط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ذكره،مدني:ويقالبصريابوجعفر،عبدالملكوهو."ابوحفص":في"ب"

الثقات:انظر.":"مقبولحجرابنالحافظوقال.الثقاتكتابفىحبانابن

تهذيب)4/418(،الاعتدالميزان)18/437(،الكمالتهذيب(،001)7/

)962(.التهذيبتقريب376(،)6/التهذيب

معينابنوثقه،لمحدثالامامأبونضرةالعبديقطعةبنمالكبنلمنذر

تهذيبانظر:-.تعالىاللههـ-رحمه801سنةتوفيوغيرهما.سعدوابن

)4/952(.النبلاءعلامسير)28/805(،الكمال

وهوسعد.والصواب"سعيد".:الباقيوفي،"سعد"و"و":و"هـ"في"د"

البخاريتاريخوفيابومظفر،،الجهنيخالدبنعبداللهبنالاطولبنسعد

الاصابة)4/45(،الكبيرالتاريخانظر:عنتن.النبيمنبسماعهالتصريح

.)2/21(

)3/627(.الاصابة:انظر.يسارسمهو

."امرأته":هـ"و"د"في"

."وليس":ا""في

حميدبنوعبد)2433(،رقم)4/84(ماجهوابن)5/7(،أحمدرواه

وابن=)1/255(،الصحابةمعجمفيقانعوابن)503(،رقم)1/272(
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الصحابةمنرجلعننضرةأبيعن)1(الجريريعنحمادوقال

ترك؟كم:يسملمولكن)2(،بمثله

هوإلمابعلمهالحاكمحكممنالمنعفانأيضا،يدلفلاوبعد،

!سيم.الحكامسيدعنالانتفاءمعلومةوهي،التهمةلاجل

شهابابنعن)4(عقيلحديثمن")3(الصحيحين"فيبماواحتج

)1(

)2(

)3(

)4(

)0151(،رقم08()3/وأبويعلى)23/236(،التمهيدفيعبدالبر

الطبقاتفيسعدوابن)5466(،رقم)6/46(الكبيرالمعجمفيوالطبراني

قال)01/024(،والبيهقي)3/152(،الثقاتفيحبانوابن)7/04(،

ابنذكرهأبوجعفرعبدالملك،صحيححديثه"إسناد:اللهرحمهالبوصيري

مصباحهـ."اهالشيخينشرطعلىالاسنادرجالوباقي،الثقاتفيحبان

.)856(رقم254()2/لزجاجة

سنةتوفي.معينابنوثقه،البصريأبومسعودالجريريإياسسعيدبن

الكمالتهذيب1(،)4/والتعديلالجرح:انظر-.تعالىاللهرحمه-هـ144

)6/153(.النبلاءأعلامسير)01/338(،

)3/82(،بويعلىو)5/7(،حمدو)4/45(،التاريخفيالبخاريرواه

احمدخرجه"-:تعالىالله-رحمهالالبانيقال)01/024(.والبيهقي

احكام"ا.هـ.ماجهابنإسنادمثلوالاخرصحيحإسناديهحدولبيهقيو

)26(.الجنائز

)9175(رقمومسلم).7/79(،)3712()3711(رقمالبخاري

/12(.)032

سنةتوفي.والنسائيأحمدولقهأبوخالد،الابليعقيلبنخالدبنعقيل

الكمالتهذيبانظر:-5تعالنالله-رحمههـ144:وقيلهـ،142

103(.)6/النبلاءعلامسير)02/242(،
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)1(ص
أبيإلىأرسلت-عنهااللهرضي-فاطمةأن:عائشةعنعمرةعن

ع!يماللهرسولإن:أبوبكرفقال،!صاللهرسولمنميراثهاتسألهبكر

"،المالهذافيمحمدالياكلإلماصدقةتركناهما،نورثلا":قال

كانتالتيحالهاعنع!يماللهرسولصدقةمنشيئاأغيرلاواللهواني

ع!يم.اللهرسولعملبمافيهاولاعملن!ير)2(،اللهرسولعهدفيعليه

-.الحديث-وذكرشيئامنهافاطمةإلىيدفعأنأبوبكربىو

دينمنعلم-عنهاللهرضي-أبابكرفانأيضا؛سهوبهوالاستدلال

دعواهابلبموجبها،الحكميسوغلاباطلةالدعوىهذهأنالرسول

مابمنزلةبل،بالضرورةدفعهوتحققعلممااستحقاقدعوىبمنزلة

الله-رضيالعالميننساءوسيدة،الدعاوىمنقطعابطلانهيعلم

ومنالراشدونالخلفاءوعلمه،الدعوىهذهحكمعليهاخفي-عنها

)3(
فلم!ير،اللهرسولمنالحجةمعهفالصديق،الصحابةمنمعهم

التيالظاهرةللحجةبموجبها،يحكمولم)4(،الدعوىهذهيسمع

أجمعين،-عنهماللهرضي-والصحابةالخطاببنعمرمعهعلمها

الخصم؟علىحجةبهيقملمالذيبعلمهالحاكمحكممنهذافأين

)1(

)2(

)3(

)4(

البخاريعندهوكما"عروة"لصواب:و"عمرة"،:النسخجميعفي

توفي.ابوعبداللهالعوامبنالزبيربنعروةوهو)9175(.ومسلم)3711(،

سير)5/136(،سعدابنطبقاتانظر:-.تعالىاللههـ-رحمه49سنة

.()1/153الحديثعلماءطبقات421(،)4/النبلاءاعلام

من"ا".مثبتةعي!"اللهرسولعهدفيعليهكانتالتيحالها"عن

."بعدهم":"ب"وفي،"تبعهم":ا""في

".الدعوىالحجةهذهيسمع"فلمفي"ب":
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وأ"بينتك:سك!يهالنبيبقولالقوللهذاحزم)1(ابنأبومحمدواحتج

الحاكمعلممنها:أدين)3(لينةلاالتيالمينةومن:اما،"يمينه ..لى-)2(

المبطل.منبالمحق

فإده؛لهمحجةيكونأنمنأقربعليهمحجةيكونأنإلىوهذا

منالمحقيظهربحيث،الحقيبينلمااسمو"البينة""بينتك":قال

ببينةهليسالحاكموعلم،للناسذلكويبين)4(،المبطل

قؤمينكونواءامنوألذينجمايها>!:تعالىبقولهأيضا(واحتجوا)

أحدأنالحاكميعلمأنالقسطفيوليس135[،(]النساء:يالقسط

حاله.علىمنهماكلا)6(ويترك،ظالموالاخرمظلومالخصمين

بحجةالمظلوميأتلمحيث،محذورهذافيليس:الاخرونقال

صاحببهايوصلمعهحجةلاإذمعذور،فالحاكمبها،لهيحكم

إممم":عليهوسلامهاللهصلواتالحكامسيدقالوقد،حقهإلىالحق

بعض،منبحجتهألحنيكونأنبعضكمولعلإليتختصمون

أخيهحقمنبشيءلهقضيتفمنلههـ7(،فاقضي،صاددألهفاحمسب

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

المحلى)9/428(.

566(.)11/)6677(رقمالبخاريرواه

و"و".من"د"ساقطة"بينة"

ساقطة"المبطلمنالمحق"يظهرقولهإلى"يكونانإلى"وهذاقوله

من"!".

)9/942(.المحلىانظر:

.اخ""كل:وفي"د"

من"أ".ساقطةله"فاقضيصادقأئه"فاحسب
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الئار")1(.منقطعةلهأقطعفالمايأخذهفلا

بيد،فليغيره؛منكرامنكمرأى"من:!يمالنبيبقولواحتجوا)2(

الحاكمرأىوإذا")3(،فبقلبهيستطعلمفان،فبلسانهيستطعلمفإن

لامرأته،طلاقهوسمع،مالهوغصبهرجلعلىرجلعدوانوحده

منبيعأو،الزوجةإمساكفيمستمراالرجلرأىثم،لعبدهوعتقه

.)4(بتغييرهأمرالذيالمنكرعلىأقرفقد،بعتقهصرح

منكر،أئهالناس()يعلممابتغييرمامورهو:الاخرونقال

)6(
معرجلإلىعمدإذاماو،تغييرهفيتهمةإليهتتطرقلابحيث

بذلكسمعولا،ألبتةعتقهاولاطلقهاألهأحديشهدلممتهوزوجته

ينسبفاله:عتقوطلق)7(سمعهألهوزعمبينهما،ففرق،قطأحد

والوقوعاتهامهإلىالناسوتطرق،بالمنكرالمعروفتغييرإلىظاهرا

،الناسبينمستوررجلإلىيأتيأنللحاكميسوغوهل،عرضهفي

فيرجمه،بها،واحدشاهدعليهيقم)8(ولم،بفاحشةم!ثمهورغير

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

جهتقدم
942(.)9/المحلى:انظر

اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن038()2/)94(رقممسلمرواه

عنه.

هكذا.يغير"لم"الذي:في"ب"

لم!.علم":"ولم!في

من"و".ساقطة"بحيث"

عدا"أ".النسخجميعمنساقطة"سمعه"

يشهد"."ولمو"و":و"هـ"في"د"
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بينيفرقأويسب؟سمعته:ويقول،يقتلهأو؟يزنييتهر:ويقول

التهمة؟محضإلاهذاوهل؟يطلقسمعته:ويقول،الزوجين

لهقاضكللوجد-الزمانلقضاةسيماولا-البابهذافتعولو

وبينبينهوالتفريق،وتفسيقه،ورجمه،عدوهقتلإلى)1(السبيلعدو

إثباتها،عدوهيمكنلا،خفيةالعداوةكانتإذاسيماولا،امرأته

منلزمانقضاةمنعلوجببعلمهالحاكمحكمهوالحقكانلووحتى

معاوية،بنوإياس،سوربنوكعب،شريعفيقيلإذاوهذا،ذلك)2(

ضرابهموغياثبنوحفص)3(،الطلحيوعمران،البصريوالحسن

فيه.مافيهكان

وابنعوف)6(بنوعبدالرحمن(وعمر)بكر)4(أبيعنثبتوقد

)7()8(-
لهميعرفولا،ذلكمنالمنع-عنهماللهرضي-ومعاويهس.

مخالف.الصحابةفي

وجدت"لو:قالألهالصديقبكرابيعنوغيرهالبيهقيفذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"ب":"سبيلا".وفي

عابدينابنحاشيةانظر:

.)1/42(

"البلخي"هفي"ب":

ص)523(.تخريجهتقدم

ص)524(.تخريجهتقدم

ص)524(.تخريجهتقدم

)9/428(.المحلى:انظر

)9/428(.المحلى:انظر

البهجة)2/93(،الحكامتبصرة)5/465(،
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.")1(غيريمعييكونحتىأحدهلماللهحدودمنحدعلىرجلأ

رجلارايتلو"أرأيت:عوفبنلعبدالرحمنقالأنهعمروعن

منرجلشهادةشهادتكأرى:قال؟يزنيأويسرقأويقتل

.)3(نحوهعليوعن.")2(أصبت:قال،المسلمين

أفقهفالهم-عنهمالله-رضيالصحابةفقه)4(كمالمنوهذا

بابفي96(مؤئرالتهمةفان،وحكمهالشرعبمقاصدعلمهمو(الا!مة)

تقبلفلا،ذلكوغيرالمريضوطلاقوالاقراروالاقضيةالشهادات

،لولدهالوالدشهادةولا،لسيدهالعبدولا،لعبدهالسيدشهادة

الحاكمحكميقبلولا،عدوهعلىالعدوشهادةولا،وبالعك!س

مرضالمريضإقراريصحولا،عدوهعلىحكمهينفذولا،لنفسه

ولا،التهمةشواهدقامتإذا)7(مالكعندلاجنبيولالوارثهالموت

قوليقبلولا،التهمة)8(مظنةلاجللهابطلاقهالميراثالمرأةتمنع

يقبلولايردمماذلكاضعافإلىأرضعتها،ألهاضرتهاعلىالمرأة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

تخريجه.تقدم

تخريجه.تقدم

)01/243(.البيهقيسنن:انظر

"تفسير".:في"ا"

"الصحابة".:في"و([

من"هـ".ساقطة:"مؤثرة"

كفايةشرحعلىالعدويحاشية454(،)1/العربيلابنالقراناحكام:انظر

942(.)6/الجليلمنح372-373(،)2/الطالب

و"ب".ا"من"مثبتة"مظنة"
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نظيرظالمهمالمنالمظلومياخذانالظفرمسالةفيمنعناولذلك

حفه)1(.يستوفيدماكانوان،التهمةلأجلفيهخانهما

دماءهميبيحماالمنافقينمنيعلمغ!والحكامسيدكانولقد

اللهعندبراءتهمع،بعلمهفيهميحكمولا،ذلكويتحقق،واموالهم

يقتلمحمداإن:الناسيقوللئلا،تهمةكلمنوعبادهوملائكته

)س!(-.
:قالحييبنتصميهزوجتهمعاصحابهبعضراهولما)2(،اصحابه

له.تهمةنفولممهمافيتقعلئلاحيي")4(بنتصفيةإلها،"رويدكما

الذرائعوسدالمصالجمنعليهاشتملتوماالشريعةتدئرومن

التوفيق.وبالله،المسالةهذهفيالصوابلهتبين

)1(

)2(

)3(

)4(

وانظر:)2/892(.اللهفانإغاثةفيالعلماءأقوالاللهرحمهلقيمابنذكر

الكبرىالفتاوى)348(،الاختيارات437(،و)4/36الموقعينإعلام

للقرافيالإحكام)1/802(،الفروق)2/913(،الهداية)5/565(،

)01/17(،الملقنلابنالعمدة)1/702(،شرحالفروقتهذيب)112(،

الطالبينروضة)3/146(،القديرفيض)9/326(،المعبودعون

)5/377(،الهماملابنالقديرفتح71(،)7/الصنائيعبدائيع)01/911(،

)02/915(.التمهيد)01/79(،المباعوشرحهالمقنح

374(.)15/)2584(رقمومسلم516(،)8/)5094(رقمالبخاريرواه

من"ب".مثبتةحيي""بنت

من"ب".ساقطةحي"بنتصفيةإئهارويدكما"قال

)2175(رقمومسلم033(،)4/)3802(رقمالبخاريرواهوالحديث

عنها.اللهرضيصفيةعنحسينبنعليحديثمن)14/604(

532



فصل

بالتواتر.الحكم:العثسرونالطريق

اظهرمنوهذا،مسلمينولا)1(عدولاالمخبرونيكنلموان

بحيث،الاخباربه)3(وتضافرت،عندهالشيءتواترفاذا)2(،البينات

إذاكما)4(،عندهتواترمابموجبحكم،وغيرههوبهالعلمفياشترك

فقرأو،لغيرهعداوتهو،ودينهصلاحهأو،رجلفسقعندهتواتر

ولم،بموجبهحكم،ذلكونحو،سفرهأو،موتهأو،وحاجتهرجل

الشاهدينمنأقوىالتواتربينةبلعدلين،شاهدينإلىيحتج

غالبا.ظنايفيدانغايتهماوالشاهدان،العلميفيدفاله(؛بكثير)

)8(عقيلوابن)7(،الخطاببيو)6(،كالقاضي-أصحابناذكروقد

)9(
نأزعممنعلىالردفيقالوافالهم،ذلكعلىيدلما-وعيرهم

احتاجلمانفرأربعةبخبرالعلمحصللو:بأربعةيحصلالتواتر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

من"د".ساقطة"ولا"

)01/79(.الذخيرةنظر:

"وتظاهرت".:في"ب"

من"ب".ساقطة"عنده"

من"هـ".ساقطة"بكثير"

.(212)والمسودة،98(2/)الروضهمختصرشرح:وانظر.85(6)3/العدةفي

)3/92(.الفقهاصولفيالتمهيدفي

)4/357(.الفقهاصولفيالواضح

الانظروبذل)2/98(،الروضةمختصرشرح)212(،المسودةانظر:

.)193(
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وتزكيتهم.عدالتهمعنيسألنبالزناأربعةعندهشهدإذاالقاضي

بشهادةالعلملهحصلإذاالقاضيأنيقتضيوهذا:شيخناقال

والفساقالكفاربخبريحصلوالتواتر،تزكيةإلىيحتجلمالشهود

.)1(والصبيان

وبالنكول،وبدونها،،اليمينمعواحدبشاهديقضيكانواذا

أولىبالتواترفالقضاء-بذلكيحكمحيث-الواحدةالمرأةوبشهادة

.الشهادةبنصاببيانهمنأعظمبهالحقوبيان،وأحرى

يحدهماأنلهفهل،ةامرأورجلزناعندهتواترفلو:قيلفان

بذلك؟

ولا،لهومشاهدةمعاينةمنبالزناالحدإقامةفيبدلاقيل)2(:

التواترالعادةفييمكنولا،الناسفيواستفاضتهالقرائنفيهتكفي

فيفيستحيل،العيونعنوسترهبهللاختفاءومشاهدتهذلكبمعاينة

معاينته.عنالخبريتواترأنالعادة

عدد)3(وشاهده،عياناالناسبينذلكأتىبأن-ذلكقدرلو،نعم

يليقولاقطعا)4(،بذلكحد-بخبرهمالضروريالعلميقعكثير

.سواهتحتملولا،ذلكغيربالشريعة

)1(

)2(

)3(

)4(

المنيرالكوكبشرح014(،)1/المستصفى)213(،المسودة:انظر

.)2/933(

.(1/092)السرخسيأصول:انظر

."وشهادة":و"و"هـ"و"""دفي

من"د".ساقطة"قطعا"
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فصل

.()1بالاستفاضةالحكم:والعشرونالحاديالطريق

الذيالاشتهارهي:فالاستفاضةوالاحاد،التواتربيندرجةوهي

بينهم.وفاض،الناسبهيحدث

وتواتر،احاد،:أقسامثلاثةإلىالاخبار)2(الحنفيةقسموقد

بهوخصوا،المرتبتينبينمرتبةالمستفيضوجعلوا)3(،واستفاضة

منقسماجعلهمن)4(ومتهم،التواتربمنزلةهو:وقالوا،القرانعموم

التواتر.أقسام

يعتمدأنويجوز،إليهالشهادةاستناديجوزالاخبارمنالنوعوهذا

زناها،الناسفياستفاضإذاولعانها،امرأتهقذففيعليهالزوج

عليه.الحاكماعتمادويجوز

)1(

)2(

)3(

)4(

الطالبينروضة)322(،القوانين)8/153(،البانايةمعالهدايةانظر:

المغني)5/103(،الباريفتح)091(،للغزيالقضاءأدب)8/923(،

العديدةالفواكه027(،)92/الانصاف)2/245(،المحرر)14/141(،

/2(.)103

إرشاد192(،)1/السرخسيأصول)391(،الفقهأصولفيالمغني:انظر

.()49الفحول

السرخسياصول)291(،الفقهاصولفيالمغني.""مشهورمبعضهموسماه

)926(.الشاشيأصول192(،)1/

صولو)391(،للبخاريالفقهصولفيالمغنيانظر:كالجصاص.

)49(.الفحولإرشاد192(،)1/السرخسي

535



عنهيرفعولا،قتل)1(بالمسلمةزنىإذا:الذميفيشيخناقال

فيالمعتبرالوجهعلىالشهادةأداءفيهيشترطولا،الاسلامالقتل

.)2(كلامهنصهذا،واشتهارهذلكاستفاضةيكفيبل،المسلم

فلا،البيناتأظهرمنالاستفاضةلان)3(؛الصوابهووهذا

لابحجةحكمبهافحكمهإليها؛استندإذاتهمةالحاكمإلىيتطرق

شهادةيقبلأنلهولذلك،غيرهفيهيشاركهلا)4(الذيعلمهبمجرد

لفظاعتبارغيرمن،وعدالتهصدقهالناسفياستفاضإذاالشاهد

باستفاضةبفسقهويحكمشهادتهويرد)6(،العدالةعلى()شهادة

وكذلكالعلماء)8(،بيننزاعفيهيعلملامماوهذا،وكذبه)7(فجوره

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

"."أ":"بمسلمةفي

الفروعنظر:و)592(.الاختيارات948(،و02)2/المسلولالصارم:انظر

الحبيرالتلخيص19(،61/القناعكشاف131/238(،المغني)6/285(،

21/347(،"الملل"قسمللخلالالجامع)2/188(،المحرر41/235(،

الحكامتبصرة)2/317(،السالكبلغة21/097(،الذمةأهلاحكام

المطالباسنى62(،61/القديرفتح)7/113(،الصنائعبدائع21/253(،

.(51471/البهيةالغرر223(،)4/

فتاوى)6/051(،لنهىوليمطالب61/335(،القناعكشافانظر:

)2/473(.السبكي

من"و،.ساقطة"لا"

"الشهادة".اللهرحمهبازابنالعلامةصوب

."عدالته":ا""في

."فسقه":و""في

و"ب".من"ا"ساقطةالعلماء"بين"نزاع

536



أصحاببذلكصرح،بالاستفاضةالشاهديجرحوالمعدلالجارح

نشهدألاريبولا)3(،بالاستفاضةويعدلهوأحمد)2(،)1(الشافعي

.الحجاجوفسق-عنهاللهرضي-عبدالعزيزبنعمربعدالة

التهمةتنفيالتيالعلمطرقمنطريقالاستفاضةان:والمقصود

مقبولين.اثنينشهادةمناقوىوهي،والحاكمالشاهدعن

)1(

)2(

)3(

البهيةالغرر)4/368(،المطالباسنى)5/103(،الباريفتحانظر:

.)5/251(

الشرحمعالمقنع)5/562(،الكبرىالفتاوى)14/64(،المغنيانظر:

412(.)35/الفتاوىمجموع694(،)28/الانصاف594(،)28/الكبير

من"ا"مثبتة"بالاستفاضةويعدلهواحمدالشافعياصحاببذلك"صرح

و"ب".
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فصل

.احاداالأخبار:والعشرونالثانيالطريق

ظنهعلىفيغلب،بامرإليهويسكنبخبرهيثقعدليخبرهأنوهو

مستنداذلكفيجعل،به)1(احتفتلقرينةبهيقطعأو،فيهصدقه

هلولكن،ريببلاوالاستظهارللترجيح)2(يصلحوهذا،لحكمه

تفصيل.موضعهذا؟الحكمفيوحدهيكفي

اقترنفانلا،أماليقينمعهيفيدمابخبرهيقترننإما:فيقال

،الشهادةمنزلة)4(وينزل،بهيحكمأنجاز)3(اليقينمعهيفيدمابخبره

لافإذه(،الجمهور)قولوهو،الاقوالأصحفيمحضةشهادةهوبل

رأيت:الشاهدقالمتىبل"أشهد"لفظةذكرالشهادةصحةفييشترط

فيوليس،منهشهادةكانت،ذلكنحوأو،سمعتأو،وكيتكيت

لفطاشتراطعلىيدلواحدموضعع!يماللهرسولسنةفيولااللهكتاب

استنباطولا،قياسولا،الصحابةمنواحدرجلعنولا،""الشهادة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من"أ".مثبتة"احتفت"

من"هـ".ساقطة"يصلح"

من"ب".سافطةجاز"اليقينمعهيفيدمابخبرهاقترنفإنلا"أم

."ونزل":أ""في

الفتاوىمجموع06(،)6/الدسوقيحاشية)1/317(،الحكامتبصرة:انظر

)6/917(،القناعكشاف)2/312(،المحررعلىالنكت)14/015(،

المحلى)1/8(،الفوائدبدائع)275(،للسيوطيوالنظائرالاشباه

.)9/434(
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ولغةالصحابةوأقوالوالسنةالكتابمنالمتضافرةالادلةبل،يقتضيه

ذلك.تنفيالعرب

وحكيأحمد)3(كلاموظاهر)2(حنيفةبيو)1(مالكمذهبوهذا

.نصا)4(عنهذلك

فإنهذاحىماللهأنيشهدونينأشهداءكمهلخقل>:تعافيقال

الموادليسلهقطعاوفدرم015[،:فلالحشهدمعهؤ(]الانعامشحعدوا

بتحريمه.الاخبارمجردبل،هذافي("أشهد")بلفظةالتلفط

-<يعلمهأنزلهإليئثأزللمحمآلمجث!هداللهلبهن>:تعالىوقال

سبحانه-يقولأن)6(علىالشهادةهذهصحةتتوقفولا،[166:]النساء

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

حاشية)1/317(،الحكامتبصرة)2/995(،عرفةابنحدودشرحانظر:

".الفروقعلى"حاشية57()4/الشروقإدرار06(،)6/الدسوقي

الصنائعبدائعانظر:."أشهد"الشاهدقولالشهادةركنأنالحنفيةمذهب

القضاءادب)7/39(،الزائقالبحر)7/375(،القديرفتح)6/266(،

اما)4/218(.الحقائقتبيين013(،)16/المبسوط)332(،للسروجي

فتح)59(،الحكاممعينانظر:.الشهادةلفظيشترطوافلمالعراقمشايخ

.(014)2/الاختيار376(،)7/القدير

الفوائدبدائع)2/312(،المحررعلىالنكت017(،)14/الفتاوى:انظر

)3/452(،السالكينمدارج)3/164(،لخطابلابيالتمهيد)1/8(،

447(.)6/القناعكشاف495(،)6/الفروع)361(،الاختيارات

.نضا""إلىومصححةايضا"":وفي"ب"،ايضا"":في"ا"

الانصاف)6/495(،الفروع362(،و)2/356للخلالالسنةانظر:

452(.)3/السالكينمدارج294(،)3/المعادزاد(،001)03/

."الشهادة":و""في

ئه".":"و"غيروفي
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."بكذااشهد"-وتعالى

شهدمنإلالشقعةدونهمنيدعوتلذيفولايملك>:تعالىوقال

بهوالمراد،علمعنبهنم،بهأخبري86[:(]الزخرفبألحق

التوحيد.

إلهلاأن"أشهد:فيهالداخليقولأنإلىالاسلامصحةتفتقرولا

مسلماكان"اللهرسولمحمداللهإلاإله"لا:قاللوبل"اللهإلا

إلهلاأنيشهدواحتىالئاسأقاتلأن"أمرت:ع!ي!قالوقد،بالاتفاق

الله"إلاإله"لا:بقوليملموافاذا")1(اللهرسولمحمدانواللهإلا

."اشهد"بلفطياتوالموإن،العصمةلهمحصلت

فوهـواتجتسنبواالأوثنمنآلرتجسررفاتجفبوا>:تعالىوقال

.3[1-03:]الحجبهج!غيرمشركينللهحنفا!لزورا

الاشراكالزورشهادة"عدلت:قالأله!ي!النبيعنوصح

")2(.بالله

)1(

)2(

ابنحديثمن)1/325()22(رقمومسلم)1/59(،)25(رقمالبخاري

.-عنهمااللهرضي-عمر

المسندوفي055(،)4/المصنففيشيبةأبيوابن321(،)4/أحمدرواه

)4/47(،)2372(رقمماجهوابن)9935(،رقموأبوداود)2/254(،

)01/702(،قيوالبيهقي)4162(،رقم)4/902(الكبيرفيوالطبراني

)48(،رقم)1/53(الصحابةمعجمفيقانعوابن)4861(،الشعبوفي

بنخريمحديثمن)9/144(تفسيرهفيوالطبري)3/434(،والعقيلي

ا.هـ."مجهول"إسنادهحجر:ابنالحافطقال.عنهاللهرضيفاتك
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التيالنفس!وقتل)1(،باللهالشركالكبائر؟بأكبرأنبئكمألا":وقال

.الزور")2(وقولاللهحرم

وإن،شهادةالزورقولفسمىالزور")3(وشهادة،"ألا:لفطوفي

.أشهد""لفطمعهيكنلم

مرضيونرجالعنديشهد-:عنهالله-رضيعباسابنوقال

العصربعدالصلاةعننهى!يماللهرسولأن"-عمرعنديوارضاهم-

.")4(الشمستطلعحتىالصيحبعدالصلاةوعنالشمستغربحتى

منماجهوابنابوداود"رواه:الملقنابنوقال934(،)4/الحبيرالتلخيص

المنيرالبدرخلاصةا.هـ."ضعيفبإسنادالاسديفاتكبنخريمرواية

)4/548(.الوهمبيانيصح"ا.هـ."لا:القطانابنوقال)2/431(،

)2/383(.للزيلعيالكشافاحاديثتخريج:وانظر

تفسيرهفيوالطبري023(،)0رقموالترمذي)4/178(،احمدورواه

بنلايمننعرف"ولا:الترمذيقال.خريمبنايمنحديثمن144()6/

مقالا.إسنادهفيانالملقنابنوذكرعتي!"ا.هـ.العبيمنسماعاخريم

رقمالترمذيضعيف.الالبانيوضعفه)2/431(،المنيرالبدرخلاصة

.)993(

)1(

)2(

)3(

)4(

هذاغيرمنصالجبإسنادفاتكبنخريمعنيروى"هذا:العقيليوقال

.(434)3/الكبيرالضعفاءهـ..ا"الوجه

من"ب".ساقطةبالثه"الشركالكبائرباكبرانبئكمالا"وقال

من441()1/)87(رقمومسلم)5/903(،)2654(رقمالبخاريرواه

عنه.اللهرضيبكرةأبيحديث

أبيحديثمن)87(رقمومسلم)5/903(،)2653(رقمالبخاريرواه

عنه.اللهرضيبكرة

)2/96(.)581(رقمالبخاريرواه

145



مج!اللهرسولانعندك"أشهدعباسلابنيقللمعمرأنومعلوم

.شهادةفسماه،بهخبرولكن،ذلك"عننهى

رضوان-)1(العشرةفيالمدينيبنوعليأحمدالامامتناظروقد

علىبناء("بذلكشهدولا،الجنةفيهم":أقول:علي-فقالعليهمالله

علىتكونإلماوالشهادة،العلميفيدفلااحاد،خبرذلكفيالخبرأن

"شهدتفقد،الجئةفيهم:قلت"متى:احمدالاماملهفقال،العلم

.-اللهرحمه-تيميةابنشيخنا)3(وذكره،أبويعلى)2(القاضيحكاه

"أشهد(")4(.بلفظيتلفطلموإن،بهشهدفقدبشيءأخبرمنفكل

تعالى:بقولهالافرارقبولعلىاحتجواالهم:العجبومن

علىولوللهشهدآيالق!طفومينكونوأءامنوالذين>!يأيها

.(135[)أذفسكئم(]النساء:

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وعمر،الجئةفيابوبكر،الجئةفي"عشرة:بقولهمجي!النبيذكرهممنوهم

والزبير،الجئةفيوطلحة،الجئةفيوعلي،الجئةفيوعثمان،الجثةفي

بنبوعبيدةو،الجئةفيوسعد،الجئةفيعوفبنوعبدالرحمن،الجئةفي

والترمذي)835(،بويعلىو)1/391(،أحمدرواهلجئة"فيالجراح

عوفبنعبدالرحمنحديثمن)2007(حبانابنوصححه)7!37(.

عنه.اللهرضي

)2/362(،للخلالالسنة)044(،عبداللهلابنهاحمدالاماممسائلانظر:

495(.)6/الفروع

313(.)2/المحررعلىالنكت)361(،الاختيارات:انظر

."الشهادة":و""في

لله=قؤمينكونواءامنواالذيفيهايها>:المائدةآيةذكر:و"هـ"و"د"في"ا"
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أحد:يقلولم،نفسهعلىالمرءرإفراقبولعلىيدلهذا:قالوا

سماهوقد"،نفسيعلىأشهد"المقريقولحتىالاقرار)1(يقبللاإئه

.شهادةتعالىالفه

لا"الشهادة"لفظفاشتراط-:تعالىالله-رحمهشيخنا)2(قال

الصحابة،منأحدقولولا،رسولهسنةولا،اللهكتابفيلهأصل

التوفيق.وبالله،ذلكعلىلغة"الشهادة"لفظإطلاقيتوقفولا

.)4(الشهادةطريقغيراخرطريقاالاخبار)3(فليسهذاوعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

.[8:ئدةدما]ولا<لقسط!ااءشهد

من"ب".ساقطة"يقبللاإلهاحديقلولمنفسهعلىالمرء"إقرار

.(0/3001)الانصاف،)362(الاختيارات:انظر

من"و".ساقطة"الاخبار"

من"ب".ساقطة"الشهادةطريقغيراخرطريقاالاخبارفليسهذا"وعلى
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فصل

.المجردبالخطالحكم:والعشرونالثالثالطريق

:)1(ثلاثصوروله

فيطلب،لانسانحكمهفيهاحجةالقاضييرىأن:الاولىالصورة

ئلاثأحمدفعنذلك)2(،فياختلففقد،بهوالعملإمضاءهمنه

)3(
.يذكرهلموإن،نفذهخطهأدهتيقنإذاأده:إحداهن،روايات

حرزهفيكانإذاأده:والثالثة.يذكرهحتىينفذهلاأده:والثانية

فلا.وإلا،نفذه)4(ونحوهكمنظرهوحفظه

علىبناء:الشاهدشهادةفيالرواية)6(وكذلك:()أبوالبركاتقال

5)7(يذكرهلمإذاخطه

فيلا،الخطعلىيعتمدلاأده:الشافعيمذهبمنوالمشهور

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"هـ"و"و":"ثلاثة".في

و"ب"."أ"منمثبتةذلك"فياختلففقدبه"والعمل

مسالة،(488)6/الفروع،2(11)2/المحرر،(471)8/المغني:انظر

)02(.مفلحابنالدينلعلاءبالخطوطالعمل

من"أ".مثبتة"كمنظره"

الدينمجد،بوالبركاتنيلحزمحمدبنالخضربنعبداللهبنعبدالسلام

طبقاتمختصرانظر:-.تعالىالله-رحمههـ653سنةتوفي.تيميةابن

)7/443(.الذهبشذرات192(،)23/النبلاءاعلامسير)56(،الحنابلة

و"و".من"ا"مثبتة"وكذلك"

265(.)92/الكبيرالشرح:وانظر211(،)2/المحرر
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الاعتماديجوزأله:آخروجهمذهبهوفي)1(،الشهادةقيولاالحكم

الثالثة.كالرواية،عندهما)2(محفوظاكانإذاعليه

إذا:ابوحنيفةقال)3(:الخصاففقال:حنيفةأبيمذهبماو

منبحقالرجل-كإفراريحفظهلاشيئاديوانهفيالقاضيوجد

منبحقرجلعلىلرجلعندهشهدواشهودشهادةأوالحقوق

ولا،بذلكيحكملافإله،يحفظهولاذلكيذكرلاوهو-)4(الحقوق

.()برحتىينفذه

شهادةمن-ديوانهفيالقاضيوجدهما:ومحمدأبويوسفوقال

بحق،لرجلرجلإقراراو،بحقرجلعلىلرجلعندهشهدواشهود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

في"."ولا:في"ب"

،(13155/الباريفتح)1/213(،المذهبالديباج)257(،التنبيه:انظر

للماورديالقاضي026(،ادب)8/المحتاجنهاية)4/933(،المحتاجمغني

.)2/97(

بنعمرو:وقيلعمر،بناحمدوهو."الخفاف":و"د"و"!"وفي"ب"

هـ261سنةتوفي.الحنفيةشيخالعلامةالخصافابوبكر،الشيبانيفهير

)1/418(،السنيةالطبقات)18(،لتراجمتاجانظر:-.تعالىالله-رحمه

.()13/123النبلاءسيراعلام

منساقطة"الحقوقمنبحقرجلعلىلرجلعندهشهدواشهودشهادة"او

عدا"أ".النسخجميع

العلماءاختلافمختصر)3/79(،للخصافلقاضيأدبشرحنظر:

البزدوياصولشرحالاسراركشف)16/29(،المبسوط035(،)3/

)323(،للسروجيالقاضيدب)5/894(،عابدينابنحاشية51(،)3/

)8/914(.البنايةمعالهداية)2/603(،البصائرعيونغمز



إذا،بهويقضي،ذلكينفذفاله-يذكرهولاذلكيحفطلاوالقاضي

)1(.يحفظهالقاضيديوانفيماكلليس،محفوظاخاتمهتحتكان

الخطعلىيعتمدلا"الجواهر")2(:فيفقال:مالكمذهبماو

.)4(عليهالتزويرلامكان،يذكر)3(لمإذا

ولم،بخطهحكماديوانهفيوجدإذا(:أبومحمد)القاضيقال

عندهيشهدأنإلابه،يحكمأنلهيجزلمبهحكمألهيذكر

)6(.شاهدان

)8(شاهدانعندهفشهد،بهحكمحكماالقاضينسيوإذا:قال)7(

وعن)01(،يذكرهلموإنبشهادتهما،)9(الحكمنفذ:بهقضىله

السابقة.المراجع:انظر)1(

بننجمبنعبداللهالدينجلالومؤلفه)3/9101(.الثمينةالجواهرعقد)2(

-.تعالىاللهرحمه-هـ616توفي.شاس

".تذكرهيمكنهلم"إذا:وفي"هـ"،"يتذكر":في"أ")3(

)9/044(،والتحصيلالبيان)158(،المناصفلابنالحكامتنبيهانظر:)4(

51(.)0البروقعدة

علي.بنعبدالوهاببومحمدالقاضي)5(

المدونة)322(،القوانين)163(،الحكامتنبيه)3/6015(،المعونة)6(

)5/991(.المنتقى)5/145(،

المعونةوانظر:)3/9101(.الجواهرعقدفيشاسابنالقائل)7(

.2(46)2/التفريع،(005)الكافي،(5051)3/

من"و".ساقطة"شاهدانعندهفشهد،بهحكمحكماالقاضينسيواذا"قال)8(

من"ب".ساقطة"الحكم"نفذ)9(

"يتذكر".":في")01(
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.بها)2(يحكمولابذلكالبينةإلىيلتفتلاألهأخرىرواية)1(مالك

قاطبةالحديثأهلإجماعبل،خلافها)3(علىالعلمأهلوجمهور

به،التحديثوجواز،عندهالمحفوظالخطعلىالراوياعتمادعلى

الاسلاملضاعذلكعلىيعتمدلمولوبه)4(،يعتدلاشاذاخلافاإلا

إلا-اللهكتاببعد-الناسبأيديفليس،ع!ي!اللهرسولوسنة،اليوم

علىفيهاالاعتمادالفقهكتبوكذلك،السننمنالموجودةالنسخهذه

،()وغيرهمالملوكإلىكتبهيبعثلمجيماللهرسولكانوقد،النسخ

ولاقط)6(،بمضمونهبكتابهرسولايشافهيكنولم،حجتهبهاوتقوم

ويأمره،مختوماالكتاب)7(إليهيدفعبلكليمحياتهمدةفيهذاجرى

بسيرتهالعلملاهلبالضرورةمعلوموهذا،إليهالمكتوبإلىبدفعه

يامه.و

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".علي"ب":"عنفي

.(9101)3/الثمينةالجواهرعقد،(005)الكافي:انظر

من"ا".ساقطة"خلافها"

".يعتمدونه"لا:في"هـ"

المغيثفتح)382(،الرسالة)034(،للخطيبالكفايةانظر:

الحديثعلوماختصار)1/163(،الهدايةشرحفيالعناية)1/932(،

.)2/893(

مع1(ه0)13/و)6/127()0492(و)3892(رقمالبخاريرواهكما

".الباري"فتح

و"ب".من"ا"مثبتة"قط"

من"ا".مثبتة"إليه"
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شيءلهمسلمامرئحق"ما:قالأنه!يوعنه"الصحيح"وفي

يجزلمولو")1(،عندهمكتوبةووصئتهإلاليلتينيبيتفيهيوصي

.فائدةوصيتهلكتابةتكنلمالخطعلىالاعتماد

لهوتوجد،يموتالرجل:لأحمدقلت:إبراهيمبنإسحاققال

هل،أحدابهاأعلمأو،عليهاأشهديكونأنغيرمنرأسهتحتوصية

الخط،مشهوروكان،خطهعرفقدكانإن:قالفيها؟ماإنفاذيجوز

فيها)2(.ماينفذفانه

حتىيشهدلاخطهورأىيذكرهالمإذاأنهالشهادةفينصوقد

.يذكرها)3(

لاأنهمفيهابماعلياشهدوا:وقالوصيتهكتبفيمنونص

.بها)4(فيقرعليهتقرأأو،منهيسمعوهاأنإلايشهدون

حكممسألةكلفيخرجمنفمنهمأصحابنا)(،فاختلف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من)11/83()1627(رقمومسلم)5/941(،)2738(رقمالبخاريرواه

-.عنهمااللهرضي-عمربنعبداللهحديث

بالخطوطالعمل)17/402(،الكبيرالشرح)8/047(،المغنيانظر:

445(.)4/النهىاوليمطالب)4/337(،القناعكشاف)31(،

)23(.بالخطوطالعملمسالة)6/488(،الفروع471(،)8/المغني:انظر

منصوربنإسحاقورواية)287(،داودأبيروايةأحمدالاماممسائل

502(.)17/الكببرالشرح471(،)8/المغني)2/793(،

)1/376(،المحرر)17/502(،الكبيرالشرح471(،)8/المغنيانظر:

)24(.بالخطوطالعملمسالة502(،)17/الانصاف
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والتخريح.بالنقلوجهينفيهاوجعل،الاخرى

بينهما.وفرق،النصينقرو،التخريحمنع)1(منومنهم

وصيته،كتبإذاأده)2(والفرق:قال،التفريقشيخناواختار

فييزيدأنلجواز،يشهدونلافالهمفيها،بماعلياشهدوا:وقال

خطه،ألهوعرف،ماتثموصيتهكتبإذاوأما،ويغيروينقصالوصية

.المحذور)3(هذالزوالبهيشهدفاله

خطعلىالاعتمادجوازفيكالنص)4(المتقدموالحديث

علىتدلوغيرهم)7(الملوكو!الى)6(عمالهإلى(لمجييه)وكتبه،الموصي

بهايقعولهذا،كاللفظفهيالمقصود،علىتدلالكتابةولان؛ذلك

.الطلاق

البينةمعاينةعلىيتوقفالوصيةفيالخطوثبوت:)8(القاضيقال

طريقهاالعملعلىوالشهادة،عمللالها؛الكتابةلفعلالحاكمأو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

."امتنع":"بو"ا""وفي

من"ب".ساقطة"والفرق"قال

العملمسالة)31/326(،الفتاوىمجموع)091(،الاختياراتانظر:

502(.)17/الانصاففيالمرداويوصححه)24(.بالخطوط

قريبا.تخريجهوتقدمبه"يوصيشيءلهمسلمإمرئحق"ما:حديثيعني

"ب".منساقطة"وكتبه"الموصي

"هـ".منساقطة"عماله"إلى

قريبا.تخريجهتقدم

)4/337(.القناعكشاف:انظر.يعلىابو
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ية.لروا

الخط،مشهوروكانخطهعرفقدكان"إن:أحمدالاماموقول

بالمعرفة)2(الحكمعلقأحمدفان،القاضيقالمايردفيها)1("ماينفذ

فان،الصحيحهووهذا،الفعللمعاينةاعتبارغيرمن،والشهرة

كانوتيقنذلكعرففاذا،كاتبهإلىالخطبنسبةالعلمحصولالقصد

دالواللفط،اللفطعلىدالالخطفان،إليهاللفط)3(بنسبةكالعلم

كماوذلك،الخطوطاشتباهيقدرماوغاية،والارادةالقصدعلى

كلخطفيسبحانهاللهجعلوقد،والاصواتالصوراشتباهمنيفرض

عنوصوتهصورتهعنصورتهكتميزغيرهخطعنبه)4(يتميزماكاتب

،فلانخطهذاأنعلىيستريبونلاشهادةيشهدونوالناس،()صوته

بالخطيختصأمروهذا،فرقمنبدفلاومشابهتهمحاكاتهجازتوإن

علىالشهادةفيلمنعمانعاكانلووالمحاكاةالاشتباهووقوع،العربي

.المحاكاةلجواز،عنهغابإذامعاينتهعندالخط

قبولعلى-القطعمنتقرب-التيالمتضافرةالادلةدلتوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

بالخطوطالعملمسألة402(،)17/الكبيرالشرح047(،)8/المغني:انظر

لابنلكليةالقواعد)6/488(،الفروع211(،)2/المحرر)31(،

القناعكشاف)4/445(،النهىاوليمطالب)301(،عبدالهادي

.)4/337(

"ب".منساقطة"الحكم"علق

".الخط"بنسبة"ب":في

".يغيره"ما"ب":في

"ب".منساقطة"صوتهعنوصوتهصورتهعن"صورته



تشابهأنمع)1(،الصوتعرفإذاالسمعطريقهفيماالاعمىشهادة

.)2(دونهفليس-الخطوطتشابهمنأعظميكنلمإن-الاصوات

فيوجدإذاالوارثبان)4(والشافعياحمد)3(أصحابصرحوقد

استحقاقه.علىيحلفانلهجازكذا،فلانعندليان:مورئهدفتر

إلىأديتائي:دفترهفيوجدلووكذلك.(عنهما)منصوصاوأظنه

مورثهبخطوئقإذاذلك)6(علىيحلفأنلهجاز،عليمافلان

مانته)7(.و

كتبعلىيعتمدونوالعمالوالامراءوالقضاةالخلفاءيزلولم

ولافيها،ماعلىمتحملهايشهدونولابعض،إلى)8(بعضهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)8(

شيةحا،(063)تراختيالاا،(2/882)لمحررا،(41/871)لمغنيا:نظرا

ابنمصنف104(،)92/والانصافالكبيرالشرح)5/405(،عابدينابن

القضاةأخبار)8/323(،عبدالرزاقمصنف)4/357(،شيبةأبي

.(5751)3/المعونة،(01/461)الذخيرة،(152)2/

."بدونه":و"و"هـ"و"د""في

)4/486(،الفروع)03/28(،الكبيرالشرح)14/132(،المغنيانظر:

لابنالكليةالقواعد)01/263(،المبدع)4/488(،لفروعتصحيح

النهىأوليمطالب)28(،بالخطوطالعملمسألة)401(،عبدالهادي

.)4/445(

فيالغاية)3/286(،القواعدفيالمنثور244(،)8/الطالبينروضعة:انظر

.(166)1/الهدايةشرح

.(401)عبدالهاديلابنالكليةالقواعد،)27(بالخطوطالعملمسألة:انظر

ستحقاقه".علىيحلف"أن:و"و""ب"في

)28(.بالخطوطالعملمسألة132(،)14/المغني:انظر

"على".:و"و"و"هـ"و"د"""بوفي
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.الانإلى)1(نبيهمزمنمنالناسعملهذا،عليهيقرءونها

يجوزوما،الخطعلىالشهادةباب":)2(صحيحهفيالبخاريقال

إلىوالقاضي،عمالهإلىالحاكموكتاب،منهيضيقوماذلكمن

:قال،الحدودفيإلاجائزالحاكمكتاب:الناسبعضوقال،القاضي

مالاصاروإدما،يزعمهمالهذالانجائز؛فهوخطأالقتلكانوإن

عفالهإلىعمركتبوقد،واحدوالعمد)3(فالخطأ،القتلثبتأنبعد

وقال(،)كسرتسنفيعبدالعزيزبنعمروكتبالحدود)4(،في

،)6(والخاتمالكتابعرفإذاجائزالقاضيإلىالقاضيكتاب:ابراهيم

عنويروى)7(،القاضيمنفيهبماالمختومالكتابيجيزالشعبيوكان

عبدالكريمبنمعاويةوقال)8(،نحوهعمرابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

".متقدمزمن"من:"ب"في

".الباري"قتحمع(015)13/

"والتهمة".:"ب"في

"ب".منساقطةالحدود"فيعمالهإلىعمركتب"وقد

صحبح""وسندها:الحافطقال)9/024(.عبدالرزاقوصلهوالاثر

151(.)13/الباريفتح.هـ.ا

التعليقتغليقفيالحافطالخلالسندوذكر،القصاصكتابفيالخلالرواه

125(.)02/القاريعمدةفيوالعيني)4/928(،

التعليقتغليقفيبسندهحجرابنلحافطو)4/558(،شيبةابيابنوصله

.)4/928(

)4/558(.شيبةابيابنوصله

فتحا.هـ.عمر"ابنعنالاثرهذالييقع"لمحجر:ابنالحافطقال

بصيغة-ذكرهفلذلكهذا،يصح"لم:العينيوفال)13/151(،لباري
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بنوإياس-،البصرةقاضي-يعلىبنعبدالملكشهدت)1(:الثقفي

،بردةأبيبنوبلال،انسبنعبداللهبنوثمامة،والحسن،معاوية

يجيزون:منصوربنوعباد)3(،عبيدةبنوعامر)2(،بريدةبنوعبدالله

عليهجيءاثذيءقالفإنالشهود،منمحضربغيرالقضاةكتب

ولو.ذلكمنالمخرجفالتمساذهب:لهقيلزور،إله:بالكتاب

بنوسوار،ليلىأبيابن:البينةالقاضيكتابعلىسألمن

جئت:قالمحرز)6(بنعبداللهحدثنا:(أبونعيم)لناوقال.)4(عبدالله

)7(ء
ليأن:البينةعليهقمتو،البصرةقاضيانسبنموسىمنبكتاب

)8(عبدالرحمنبنالقاسمبهفجئت-بالكوفةوهو-وكذاكذافلانعند

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

.(2126/)0القاريعمدةهـ..ا"التمريض

151(،)13/الباريفتحا.هـ."مصنفهفيوكيعاثره"وصل:الحافظقال

.(126)02/القاريعمدة:وانظر092(.)4/التعليقتغليق

".بريدةأبيبنلثه"عبد:"ب"وفي،"و"منساقطة"بريدةبن"عبدالله

البجليعبدةبنعامروهو"عبدة!.:البخاريوعند"عبيدة!،:النسخجميعفي

)6/327(،والتعديلالجرحانظر:.وغيرهمعينبنوثقه،الكوفيإياسأبو

152(.)13/الباريفتح)14/68(،الكمالتهذيب

.للعسكريالاوائل:انظر

"أ".منساقطة"أبو"

وتهذيب،(11/051)البخاريعندهوكمادا"عبيدالله:والصواب.عبداللههكذا

.(1/471)9الكمال

-رحمهالنضرأخيهبعدمات،معينابنوثقه،الانصاريمالكبنانسبنموسى

تهذيب03(،)92/الكمالتهذيب)8/133(،والتعديلالجرح:انظر-.تعالىالله

.2(99)7/التهذيب

كثير=ثقةابوعبدالرحمن،الهذليمسعودبنعبداللهبنعبدالرحمنبنالقاسم
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يعلمحتىوصيةعلىيشهدانبوقلابة)2(و)1(الحسنوكره،فاجازه

أهلإلىعقي!النبيكتبوقدجوزا،فيهالعل،يدريلالاله؛فيهاما

كلامه.هـ..ا")3(بحربتوذنواأنوإماصاحبكمتدوااناما":خيبر

في-وهبابنعنهفروى،الخطوطعلىالشهادة)4(مالكجازو

علىعدلينبشاهدينوياتي،شهوده(مات)قدحفايذكريقومالرجل

كاناذاالكاتبكتابعلىشهادتهماتجوز:قال-الخطكاتبخط

.)6(القاسمابنقولوهو.الطالبيمينمع،عدلأ

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

تهذيب)55/303(،الثقات:انظر-.تعالىاللههـرحمه012سنةتوفي.الحديث

937(.)23/الكمال

تغليقفيحجرابنالحافظرواهطريقهومن)2/514(،الدراميعنهرواه

)4/092(.التعليق

توفي.الامامالبصريقلابةبوالجرميعامروعمروبنزيدبنعبدالله

علماءطبقات)2/282(،الاولياءحليةانظر:-.تعالىالله-رحمههـ401سنة

)4/468(.النبلاءاعلامسير164(،)1/الحديث

)83603(.رقم221()6/شيبةابيابنرواهوالائر

عنه.اللهرضيحثمةابيبنسهلحديثمن(31691/))2971(رقمالبخاريرواه

)9/943(،والتحصيلالبيان)2/246(،التفريع)01/157(،الذخيرةانظر:

)162(.الحكامتنبيه)1/446(،الحكامتبصرة

"غاب".:ب"9في

)5/202(،المنتقى)181(،للمالقيالاحكام)223(،الاحكامفصولانظر:

لتحصيلوالبيان)1/282(،للحكامالمفيد)1/144(،الاحكاممنتخب

الشهادةفيواصحابهلمالكانالباجيذكروقد156(.)01/الذخيرة)9/438(،

)022(،الاحكامفصولانظر:.أقوالخمسةالشهادةمعرفةدونالخطوطعلى

.(1915/)0الذخيرة.القرافيوذكره
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فيمالكبقولآخذلا:قالالهوهبابنعن)1(شعبانابنوذكر

الفقهاءجميعمالكخالف:الطحاويوقال)2(،الخطعلىالشهادة

.شذوذا)4(قولهوعد،دلكفى
)3(

مالكقالولقدخطا)6(،الخطعلىالشهادة:()الحارثابنقال

سمعت:قالأو،قتلفلانارأيت:يقولفلاناسمعت:قالرجلفي

،يشهدهأنإلاشهادتهعلىيشهدلالهقذفهاأوامراتهطلقفلانا

.)7(وأضعفهذامنأبعدفالخط

ما:فقال؟الموتىشهادةأتجوز:القضاةلبعضقلتولقد:قال

إذاموتهبعدالرجلشهادةتجيزونإلكم:فقلت؟تقولالذيهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

القرطيبابنويعرف،المصريالعماريمحمدبنشعبانبنالقاسمبنمحمد

المذهبالديباجانطر:-.تعالىاللهرحمه-هـ355سنةتوفي.أبوإسحاق

.78(/1)6النبلاءسيراعلام،(392)3/المداركترتيب،(491)2/

.(155)13/الباريفتح:انظر

جميعمنساقطةذلك"فيالفقهاءجميعمالكخالفالطحاوي"وقال

علىفيهاعتمدوقد،للكتابقاسمابنالشيخطبعةمنثبتهاولنسخ،

زيادةمعوقوله.المعنىليستقيمإثباتهمنبدلاالطحاويوقول.مخطوطة

361(.)3/العلماءاختلافمختصرفيموجودشذوذا"قوله"وعد

361(.)3/للطحاويالعلماءاختلافمختصر:انظر

هـ-رحمه361سنةتوفي.مؤرخفقيهالخشنيأسدبنالحارثبنمحمد

49(.)1/الزكيةالنورشجرة(،014)0:العلمرواةتاريخ:انظر-.الله

ابنطبعةمنثبتهاو،النسخجميعمنساقطةخطا"الخطعلى"الشهادة

.(155/)13الباريفتح:وانطر.قاسم

.(961و5132/)المدونة
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.)1(تث،رنتنبفيخطهوحدب

علىبالشهادةدهرنا)3(فييقضىلا:عبدالحكم)2(بنمحمدوقال

فيمالكقالوقدالفجور)4(،منضروباأحدثواقدالئاسلان؛الخط

وقد(،الفجور)منحدثوامانحوعلىأقضيةلهمتحدث:الئاس

اجازة:القديمالناسأمرمنكان:قالمالكعن)6(نافعليروى

)11

)21

)31

)41

)51

)61

بعضعننقلحيث)223(الاحكامفصول)01/157(،الذخيرةانظر:

.ا.هـ.العملمضىوبهجائزةالموتىخطوطعلىالشهادةانالمالكيةعلماء

شاهدبخطيحكمأنهالحنابلةمذهبفيقولااللهرحمهتيميةابنوذكر

جمهورمذهبإنهوقال،خظهانهعرفإذاكاللفطالخط:وقال،ميت

الفتاوىمجموع)01/901(،المباع)92/23(،الانصافا.هـ.العلماء.

43(.)4/الكبرىالفتاوى326(،)31/

لحكم".بن"محمد:و"و"وفي"د""،عبدالكريمبن"محمد:في"ا"

.دارنا"":ا"في"

الذخيرة)1/145(،الاحكامومنتخب)5/202(،المنتقى:انظر

)162(.الحكامتنبيه)01/157(،

الدسوقيوذكر002(،)1/الكبرىالفقهيةالفتاوىفيالهيتميلمالكنسبه

الفتحفيحجرابنوالحافط)4/174(،الكبيرالشرح.استحسنهمالكاأن

وكيععنهرواه،شريحأعلمفيماذلكقالمنؤلو)13/155(.

جملةونسبه)4/552(.شيبةأبيوابن)6/183(،سعدوابن)2/318(،

)4/917(،الفروقفيكالقرافي،اللهرحمهعبدالعزيزبنلعمرالعلماءمن

)1/166(،المحيطالبحرفيوالزركشي014(،)6/المنتقىفيوالباجي

.()177الحكاممعينفيوالطرابلسي153(،)2/التبصرةفيفرحونوابن

الحكامتنبيهانظر:".نافعبن"عبدالله:والصواب.النسخجميعفيكذا

بن=عبداللهبنثابتبننافعبنعبداللهوهو)2/26(.الحكامتبصرة)165(،
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ختمه،علىيزيدفماالكتابللرجلليكتبالقاضيإنحتى،الخواتم

هـ..1.)2(بشاهدينإلايقبللافصار،الناساتهمحتى،به)1(فيعمل

ولم،كتابهعلىشاهدينالقاضيأشهدإذافيماالفقهاءواختلف

فيه.بماعرفهماولاعليهمايقرأه

قبوله،إليهالمكتوبالقاضيويلزم،ذلكيجوز)3(:مالكفقال

إحدىوهذهمختوما،إلينادفعهكتابههذاإن:الشاهدانويقول

.أحمد)4(الامامعنالروايتين

)6(والشافعي(أبوحنيفة)وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

هـ216سنةتوفي.مالكالامامصاحب،الفقيهابوبكرالقرشيالزبير

النبلاءأعلامسير411(،)1/المذهبالديباج:انظر-.تعالىالله-رحمه

56(.)1/النورشجرة374(،1/)0

به"فيعملختمهعلىيزيدفماالكتابللرجلليكتبالقاضيإن"حتى

من"ب".ساقطة

،(943)9/لتحصيلوالبيان،()162الحكامتنبيه،(01/157)الذنجيرة:انظر

.(1/541)الاحكاممنتخب،(202)5/المنتقى،(26)2/الحكامتبصرة

الذخيرة25(،)2/الحكامتبصرة(،)154الحكامتنبيه:انظر

.)322(القوانين،(5551)3/لمعونة،(005)الكافي،(701و01/401)

شرح،(6/005)الفروع،(41/97)لمغنيا،(2212/)المحرر:نظر

.(2-18282)7/الزركشي

)226(،القدوريمختصر)7/7(،الصنائعبدائع،59()16/المبسوط:انظر

الشهيدللصدرالقاضيأدبشرح933(،و)1/332القضاةروضة

.()02/127القاريعمدة286(،)3/

=القضاءدب)256(،التنبيه)9/317(،"الام"معالمزنيمختصرانظر:
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المكتوبالقاضييعمللمالقاضيعليهمايقرأهلمإذابوثور)1(:و

.)2(مالكعنالروايتينإحدىوهو.فيهبماإليه

يعلم.بماإلاالشاهد)3(يشهدأنيجوزلاأذهوحجتهم

بأذهشهداوإذما،تضمنهبمايشهدالمبأذهماالاخرونوأجاب

صحةعلىتدلالصريحةوالسنة،لهما)4(معلوموذلك،القاضيكتاب

الآخر،بالقولالعمليقتضيوفسادهاالئاس)6(أحوالوتغير،(ذلك)

كلعليهيطلعنيحسنلاماالئاسأمورمنالقاضيعنديثبتوقد

عنديجوزولهذافيها،الناس)7(يتخوفالتيالوصايامثلأحد،

الوصيةعلىيشهداأن-الروايتينإحدى-فيحمد)9(و)8(مالك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)8(

)9(

.(155)13/الباريفتح)046-467-047(،الدمابيلابن

أبيلابنالقضاءدب)02/127(،القاريعمدة)14/97(،المغني:انظر

)046(.الدم

القوانين،(642)2/التفريع،(5551)3/لمعونة،(94)9الكافي:انظر

)154(.الحكامتنبيه25(،)2/الحكامتبصرة)322(،

من"ا".مثبتة"الشاهد"

)7/7(.الصنائعبدائع:انظر

علىالكتابيقراولموقيصر،لكسرىوالسلامالصلاةعليهكتبحيث

ص)548(.ذلكتخريجتقدموقد.الرسول

".من"ساقطة"احوال"

."يتخون":ب""وقي

74(.و)13/18والتحصيلالبيان(،13)6/المدونة:انظر

الشرح،(01/801)المباع،33(4)المقنع،376(/1)المحرر:انظر

.(281/)9لانصافا،(212/)9لكبيرا
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،المدرجالكتابعلىيشهداأن)1(مالكعندويجوز،المختومة

يعلمالموان،الكتابهذافيبماإقرارهعلىنشهد:للحاكمويقولا

بذلك.الحكميجيزونلاوالجمهور)2(،اقربما

للمشابهةقابلةالخطوط:بالخطوطالعملمنالمانعونوقال

؟)4(الخطبسببإلاومقتلهعثمانقصة)3(كانتوهل،والمحاكاة

،جرىماجرىحتى،كتابهمثلوكتبوا،خاتمهمثلصنعوافالهم

شاءمنفاله،تذكرهشيءعلىإلابداتشهدلا:الشعبيقالولذلك

.(كتابا)كتبشاءومن،خاتماانتقش

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كانولكنمثالها،وهاهنا،فنعمالاثارمنذكرتمماواما:قالوا

الكافي)022(،الأحكامفصول74(،)13/والتحصيلالبيان:انظر

)322(،القوانين،(5551)3/المعونة،(01/401)الذخيرة،(005)

)154(.الحكامتنبيه)25(،الحكامتبصرة

لقدوريمختصر)7/7(،الصنائعبدائع)16/59(،المبسوطانظر:

الشهيدللصدرالقاضيأدبشرح)1/332(،القضاةروضة)226(،

لابنالقضاءادب)256(،التنبيه)9/317(،المزنيمختصر)3/286(،

المحرر)14/97(،المغني)13/155(،الباريفتح)046(،الدمبي

الانصاف21(،)92/الكبيرالشرح005(،)6/الفروع)2/212(،

.)92/18(

".)قضية:في"و"

)2/945(،الإصابة)133(،عثمانالشهيدمقتلفيوالبيانالتمهيدانظر:

)5/57(.المنتظم

154(.)13/الباريفتح:انظر
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فيتغيرقدالامركانواذاولما)1(،فكلاالانوأما،ناسالناسإذذاك

القديمالناسأمرمنكان:مالكقالحتى،ليلىأبيوابنمالكزمن

يزيد)2(فما،الكتابللرجلليكتبالقاضيإنحتى،الخواتمإجازة

.)3(بشاهدينالايقبللافصار،الناساتهمحتى،ختمهعلى

بالشهادةهذادهرنافييقضىلاعبدالحكم)4(:بنمحمدوقال

الناسكانوقد،الفجورمنضروباأحدثواقدالناسلان؛الخطعلى

.()القاضيكتابخاتمعلىالشهادةيجيزونمضىفيما

وأ"صدقة"فخذهاعلىيوجدالدابةفيتقولونفما:قيلفان

بذلك؟يحكمأنللحاكمهل"حيس"أو"وقف"

هذهفإن)6(،مالكأصحاببهوصرح،بهيحكمأنله،نعم:قيل

فيثبتوقدالشاهد)7(،شهادةمنأقوىولعلها،ظاهرةأمارة

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

ولا"."فكلافي"و":

يزد"."فلمو"و":و"هـ"و"د"و"!"في"ب"

".شاهدان"إلا"أ":عداالنسخجميعفي

الحكامتبصرة)162(،الحكامتنبيه)5/202(،المنتقىانظر:

.(01/001)الذخيرة،(165)2/

."عبدالحكيم":""بفي

155(.)13/الباريفتج202(،)5/المانتقى(،)162الحكامتنبيه:انظر

الاحكامفصول161(،)01/والذخيرة)2/795(،والتحصيلالبيان:انظر

الروض:الحنابلةكتبمنوانظر131(،و)2/127الحكامتبصرة)223(،

التنقيح)5/376(،النجديحاشيةمعالاراداتمنتهى)3/432(،المربع

)431(.المشبع

"الشاهدين".في"أ":
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:قال-عنهالله-رضيمالكبنانسحديثمن"الصحيحين")1(

فيءفوافيته،ليحثكهم!2(طلحةأبيبنبعبداللهلمجي!اللهرسولإلىغدوت"

علىدخلت":عنهاحمد)4(وللامام،"الصدقةابليسم)3(الميسميد

.آذانها"فيغنمايسموهولمجي!النبي

لعمرقالأئهأبيهعنأسلمبنزيدعن(الموطا")"فيمالكوروى

عمر:فقالعمياء،ناقةالظهرفي"إن-:عنهاللهرضي-الخطاببن

فقالعمياء،هي:فقلت:قالبها،ينتفعونبيتأهلإلىادفعها

؟الارضمنتاكلكيف:فقلت:قالبالابل)7(،يمطرونها.عمر .)6("

من:فقلت؟الصدقةنعممنأمهيالجزيةنعمأمن:عمرفقال:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)2015(رقمبيدهالصدقةإبلالإماموسمبابالزكاةفيالبخاري

()9211رقمالحيوانوسمجوازبابوالزينةاللباسفيومسلم)3/942(،

.)14/346(

الباريفتح.بهحنكهودلكالصبيفمفيووضعهالشيءمضغ:التحنيك

.)9/105(

وهويعلمايبهايوسمالتيالحديدةوهيالاولمكسورمفعلبوزنالميسم

)3/942(.الباريفتح.الخاتمنظير

)14/345(مكرر)9211(رقممسلماخرجهوقد)3/916(،المسند

عنه.اللهرضيانسحديثمن)5/588()5542(رقمالبخاريعندونحوه

والبيهقي01(،)2/هالأمفيالشافعيرواهطريقهومن)1/927(،الموطا

.)7/55(

عمر"فقالقالالارضمن"تاكلقولهإلىبيت"أهلإلى"ادفعها:قوله

من"ا".سافطة

08(.)4/النهايةواحد.خلفواحدّانسقعلىالابلتشدنوهو
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وسمعليهاان:قلتأكلها؛)1(واللهأردتم:عمرفقال،الجزيةنعم

وسمهولماويشهد،غيرهامنالصدقةيميزالوسمأنولولا،"الجزية

يعتبرلمومن؛ذلكإلاللوسمفائدةلابلفائدةفيهتكنلم؛عليه

)2(.عندهفيهفائدةفلاالوسم

الحجرحائطهاأوبابهاعلىيوجدالدارفيتقولونفما:قيلفإن

بذلك؟يحكمهلمسجد""أو"وقفإلها"فيهمكتوب

أصحابنا)3(؛بعضبهصرحوقفا؛ويصير،بهيقضى؛نعم:قيل

.(")"شرحهفي)4(الحارثيذكرهوممن

الموضع؟ذلكإلىالحجرينقلأنيجوز:قيلفإن

لان؛أقربهذابل؛الشاهدينكذبكجوازذلكجواز:قيل

أماراتمنشيءعليهليس،فيهداخلاالحائطمنجزءايشاهدالحجر

وضع،عظيمحجرسيماولا،الدارمعبنيبألهغالبايقطعبل؛النقل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من"جى".مثبتةلته""و

ساقطة"عندهفيهفائدةفلاالوسميعتبرلمومنذلكإلاللوسمفائدةلا"بل

"أ".من

اللبدي635(،حاشية)6/النهىأوليمطالب)6/437(،القناعكشاف:انظر

)475(.الماربنيلعلى

داودأبيسننمنقطعةشرحبومحمد،الحارثيمسعودبنأحمدبنمسعود

لبداية:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-711سنةتوفي،المقنعكتابمنوقطعة

.(161)5/الكامنةالدرر)8/53(،الذهبشذارت(،911)18/والنهاية

مطبوعا.ارهولمالمقنعشرحأي
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شهادةمنأقوىفهذاالبناء،بعدوضعهيتعذربحيث،الحائطعليه

وامرأتين.رجلأو،رجلين

ظهرها)1(علىيوجدالعلمكتبفيتقولونفماقيل:فان

بذلك؟وقفابكونهايحكمأنللحاكمهل،الوقفكتابةوهوامشها)2(

مودعةكتبارأينافاذا،الاحوالقرائنباختلافيختلفهذا:قيل)3(

)4("
وقد،متطاولةمدةكذلكوهي"الوقف"كتابةوعليها،خزانهفي

المدرسةحكموحكمها(؛وقفا)كونهافينستربلمبذلكاشتهرت

الناسيعلمولكن،فقدتأووقفهاكتبوانقطعت؛لذلكعهدتالتي

الوقففان،الاستفاضةذلكفيفتكفي،وقفاكونهاالمدةتطاولعلى

مقرهنعلملاكتابارأيناإذاماو،مصرفهوكذلك،بالاستفاضةيثبت

حتى،امرهفيالتوقفيوجبفهذا)6(،الوقفعليهكتبمنعرفولا

حاله.يتبين

وإن،بموجبهاحكمقويتفان،القرائنعلىذلكفي)7(والمعول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."ظهورها":"و"وهـ"و""د"في

."شيهااوحو":"أ"في

معالاراداتمنتهى)6/438(،القناعكشاف)431(،المشبعالتنقيح:انظر

العنقريحاشية)6/636(،النهىاوليمطالب)5/376(،النجديحاشية

)167(.الحكاممعين013(،لا؟)2/الحكامتبصرة)3/433(،الروضعلى

."جراب":و"!""ب"في

من"ب".ساقطةوقفا"كونهافينسترب"لم

."الوقفية":"ا"في

."القول":"بفي"
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طريقوسلك،الاستظهارطلبتوسطتوإن،إليهايلتفتلمضعفت

التوفيق.وبالله،الاحتياط

فينظر-حائطفييتنازعانالرجلينفي-)1(مالكأصحابقالوقد

يرىمماذلكشبهوما،سقفأوخشبعليهلهمنأو،عقدهإلى

القنواتوكذلك،البينةالطالبيكلفولا،لصاحبهبهيقضىبالعين

وأنكر،دارهتشقالذيسدهاإذامستقرهاإلىوالبيوتالدورتشقالتي

،دارهتشقالتيالقناةإلىنظروافاذالأحد،مجرىعليهايكونأن

الذينالشهودشهادةفيعندهيكنولم،القاضيعندبذلكوشهدوا

عنونهي،دارهعلىالقناةمرور)3(ألزمه)2(:مدفعلذلكوجههم

منه.ومنع،سدها

قناةوهىمستقرها-إلىدارهتشقالقناةفينظروافإذاقالوا)4(:

يلزمهأن-فللحاكممستقرهفيتصبحتى،ظاهرفيهاوالبنيان،قديمة

.دارهفيوجدتكما،القناةمرور

الرجلاناختلفإذا:عنهعبدالحكمابنرواهفيماالقاسمابنقال

فهوإليهمابنائهعقدكانفان-يدعيه-كلداريهمابينجدارفي

منإلىفهوالاخرعنومنقطعاأحدهماإلىمعقوداكانوإنبينهما،

)1(

)2(

)3(

)4(

)2/123(،الحكامتبصرة)4/301(،الفروق)248(،الرسالةانظر:

.()4/167الفروقتهذيب

"هـ".منساقطة"مدفع(

"ألزموه".عدا"أ":النسخجميعوفي

من"ا".ساقظة"قالوا":
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كانوإنبينهما،فهوجميعامنهما)1(منقطعاكانوإنالعقد،إليه

واحدإلىبمنعقدوليس،فيهللاخرشيءولا،كوىفيهلاحدهما

فهولكليهماكوىفيهكانتوإن،مرافقه)2(إليهمنإلىفهومنهما،

منهما،لواحدفيهعقدولا،خشبعليهلاحدهماكانتوانبينهما،

بينهما)3(.فهوجميعالهماحملعليهكانفانالحملعليهلهلمنفهو

أقوىالعلموكتبوالحيوانالحجارةعلىالكتابةأن:والمقصود

ولا،الكتابةتلكحكمبهايثبتأنأولىفهي،بكثيرالاماراتهذهمن

تستندولا،تتهملابينةذلكعارضإذاماو،المعارضعدمعندسيما

علىتقدمفإلها)4(،واستمرارهالملكسببفذكرالتبديلمجردإلى

.الاماراتهذه

الاماراتهذهفإن،إليهايلتفتلم:اليدمجرد(عارضها)إنماو

بذلك.ترفعواليد،والشاهدالبينةبمنزلة

فصل

اختلفإذا،الدينبقدرالرهنشهادة:الباببهذايلحقومما

)2(

)3(

)4(

)5(

."بينهما":هـ""وفي،"ليهاإ":"ب"في

من"و".ساقطة"إليهمنإلى"فهوقولهإلىمعقطعا"كان"وإنقولهمن

تحفةشرحفيلاحكاموالاتقان)2/133-134(الحكامتبصرةانظر:

)2/924(."ميارة"شرحالاحكام

"ولا:وفي"هـ""،والاستزادةالملكبسبب"التبديلو"و":و"د"وفي"ب"

.فذكرت:الصوابولعل".والاستزادةالملكيثبتبلاليدمجردإلىيستند

.عارضتها""إذا:و"و""بو""أ"في
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يدعلمما،يمينهمعالمرتهنقولفالقول؛قدرهفيلمرتهنوالراهن

وخالفه)1(،المدينةوأهلمالكعند،الرهنقيمةمنأكثر

.-اللهرحمه-شيخنا)3(واختاره،أرجحومذهبه.الاكثرون)2(

الكتابمنبدلاالرهنجعل-وتعالىسبحانه-اللهأن:وحجته

قولالقولوكان،المرتهنقوليقبللمفلو،الحقبهيحفظوالشهود

موضعفيإلاكعدمهوجودهوكان،فائدةالرهنفيتكنلم،الراهن

رهن،بغيرديونهمالذينالغرماءعلىبدينهالمرتهنتقديموهو،واحد

سبحانهالله)4(ذكرهوالماالفائدةهذهلمجرديشرعلمالرهنأنومعلوم

الحق،بقدرشاهدفهو،والشهودالكتابمقامقائماالعظيمالقرآنفي

ومن،درهمعلىدينارألفيساويماالرجليرهنأنالعرففيوليس

)1(

)2(

)3(

)4(

المنتقى،(22/011)ستذكارلاا،(5/323)ونةلمدا،(273)طالموا:نظرا

تبصرة،(533)نينلقواا،(914)لتلقينا،(2/462)يعلتفرا،(5/062)

.388()3/القرطبيتفسير،(2/88)لحكاما

اختلافمختصر)1/423(،القضاةروضة)21/86(،المبسوطانظر:

المزنيمختصر)6/174(،الصنائعبدائع)4/703(،العلماء

المقنع)5/173(،الباريفتح)3/934(،الطالبين)9/801(،روضة

لمغني)1/152(،الهداية)12/477(،والانصافالكبيروالشرح

الاراداتمنتهىشرح)4/227(،الفروع)2/162(،الكافي)6/525(،

حلية)3/352(،القناعكشاف)2/118(،العهىأوليمطالب)2/118(،

.(291)6/الكبيرالحاوي465(،)4/العلماء

اللهفانإغاثة)133(،الاختيارات)4/478(،الكبرىالفتاوىانطر:

/2(.)047

"جعله".:في"و"
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وأدرهمثمنعلىرهنهإله:قولهيقبل"الراهنقولالقول":يقول

ببطلانه.العرفيشهدمماوهذا،أقل

لوبألهمامنازعيهمألزموا)1(الراهنقولالقولجعلواوالذين

قدرفيفكذلك،المالكقولالقوللكانالرهنأصلفياختلفا

الدين.

مسالةفيبهالحقتعلقثبتقدبالهالمسالتينبينالاخرونوفرق

)2(مسالةبخلاف،يصدقهمافمعه،المرتهنشاهدوالرهن،النزاع

.)3(الالزام

)1(

)2(

)3(

الراهن"قولالقولجعلوا"وائذينقولهإلى"رهنهإئهقوله"يقبلقولهمن

من"و".ساقطة

من"هـ".ساقطة""مسالة

026(.)5/المنتقى:انظر
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فصل

هالظاهرة(1)العلامات:والعشرونالرابعالطريق

اصحابنا)3(أن)2(هاهنا:ونزيد،الكتابأولفيتقدمتوقد

.بالعلاماتواللقطةالركازبينفرقوا)4(وغيرهم

علاماتهم()برويةذلكويعتبر،الجاهليةدفنتهماالركاز:فقالوا

علاماتعليهمافافا،وصلبهموصورهمملوكهمكاسماء،عليه

مسلمملكلاله؟لقطةفهو-ونحوهالقرآنأوكاسمائهم)6(-المسلمين

وعلى،الاسلامعلامةبعضهعلىكانإنوكذلك،عنهزوالهيعلملم

لاوما،فدفنهلمسلمصارألهالظاهرلانالكفار؟)7(علاماتبعضه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

."العلامة":و""في

"و".منساقطةأن"هاهناونزيدالكتابأولفيتقدمت"وقد

شرح،(1/222)لمحرر،31(1/4)الكافي،232(/4)المغني:انظر

)2/363(،المباع)2/288(،القناعكشاف)1/426(،الاراداتمنتهى

82(.)2/النهىأوليمطالب

الحقائقتبيين)185()2/237(القديرفتح)2/65(،الصنائعبدائع:انظر

الذخيرة)166(،الحكاممعين)2/322(،عابدينابنحاشية092(،)1/

الاحكامقواعد)6/65(،المجموع)2/122(،الحكامتبصرة)3/96(،

لفروع)4/167(،الفروقتهذيب)3/99(،العلماءحلية)2/114(،

.)2/372(

من"ب".ساقطة"بروية"

".ملوكهم"كأسماء:في"أ"

"علامة".:و"و"في"هـ"
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.الاسلاملحكمتغليبا،لقطةفهوعليهعلامة

مستورةعلامةأحدهماووصف،اثنانادعاهلواللقيطأن:ومنها

بيوأحمد)1(مذهبوهذاله،وحكم،بذلكقدم:جسدهفي

)2(".
حنيمه.

،سواهعيناادعيالوكما،بذلكيحكملا)3(:الشافعيوقال

خفية.علاماتفيهاأحدهماووصف

فقدم،التقاطنوعذلكبأنبينهمافرقوابذلكلهوالمرجحون

)4(،الصريحالصحيحالنصعليهادلوقد،المالكلقطة،بالصفة

منغيرهدعوىعلىقياسهمنأولىالماللقطةعلىاللقيطوقياس

ظاهرايدلبماأحدهماوصفهاإذاالعيندعوىفيأنعلى،الاعيان

.نظراصدقهعلى

.(إذا)الواصفترجيحالزوجينتداعيمسألةفيالمذهبوقياس

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الموقعينإعلام)2/386(،رجبابنقواعد)8/937(،المغنيانظر:

)016(،المقنع)4/578(،الفروع)16/703(،الكبيرالشرح)2/366(،

)16/703(.الانصاف)5/896(،النهىاوليمعونة

الرائقالبحر)6/253(،الصنائعبدائع)134(،القدوريمختصر

)17/912(،المبسوط)3/221(،للجصاصالقرآناحكام)5/245(،

992(.)3/الحقائقتبيين

432(.)4/المطالباسنى)4/805(،الطالبينروضة:انظر

قريبا.تخريجهسيأتي

"أ".منساقطة"إذا"

-)937(،الصغيرالجامع)366(،التذكرة141(،)2/الهدايةانظر:
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صرةتداعيارجلينأنوهو،سواءالمسالةهذهنظيرلناجرىوقد

بصفابفوصفها،صفتهاعنحدهما)1(الأمروليفسال،دراهمفيها

طابقت)2(اختبرتفلما،أخرىبصفاتفوصفها،الاخرفسال،خفية

)3(والحاضرونالامروليفعلم،الاخركذبوظهر،لهاالاولصفات

.الصادقإلىفدفعها،صاحبهوكذبدعواهفيصدقه

يتوسط.وقد،يضعفوقد،القطعيفيدبحيثيقوىقدوهذا

روايةفي-أحمدقالواصفها،إلىاللقطةدفعوجوب:ومنها

بلا)4(عليهتردفالهاوالعفاصالوكاءفعرفصاحبهاجاءإذا-:حرب

)5(-
.)6(ببينةإلاعليهتردولا:الشافعيقولإلىنذهبولا،بينه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

زاد81(،)34/الفتاوىمجموع)14/333(،المغني022(،)2/المحرر

المباع)6/518(،لفروع)1/17(،الفوائدبدائع)3/147(،المعاد

)3/901(.رجبابنقواعد)01/153(،

احدهما".تحليف""أ":في

"اعتبرت".و"و":"ب"وفي

"الاخرون"."ب":في

إعلام)1/302(،الهداية)1/392(،صالحروايةاحمدالاماممسائل:انظر

والحكمالعلومجامع)2/386(،رجبابنقواعد)2/366(،الموقعين

)4/234(،النهىوليمطالب)3/8601(،المسائلرووس)2/241(،

)355(.العدة222(،)4/القناعكشاف384(،)2/الاراداتمنتهىشرح

عدا"ب".النسخجميعمنساقطة"بينة"بلا

من"ب"هساقطة"ببينةإلاعليهتردولا:الشافعيقولإلىنذهب"ولا

554(،)4/التهذيب،()132التنبيه(،481)9/المزنيمختصر:انظر

)644(.الوجيز)4/477(،الطالبينروضة
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علامتها،عطاهواللقطةفادعىرجلجاءإن:مشيشابنوقال

وعددهاووكائهاعفاصهابعلامةجاءإذا:وقال،نعم:قال؟إليهتدفع

شيء.منهقلبيفيفليس

واحدكل،الدارفيدفينفييختلفانالمتكاريينعلىأيضاونص

)2(مالكقالوبذلكله)1(،كانالوصفأصابفمنيدعيهمنهما

وأبوعبيد.واسحاق)3(

صدقهالملتقطظنعلىغلبإن:()والشافعيأبوحنيفة)4(وقال

وعليه،مدعلاذهيجز؛لميغلبلموان،يجبولم،الدفعجاز

البينة.

أبيحديثمن)6(صحيحهفيمسلمروىلما،الاول:والصحيح

ووعائهابعددهايخبركأحدجاءك"فان:وفيه-الحديث-فذكر

صاحبهاجاءفان":خالدبنزيدحديثوفي،"إياهفاعطهاووكائها

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)2/387(.رجبابنقواعد321(،)8/المغني:انظر

)2/99(.الدسوقيحاشية211(،)2/للخرشيحليلمختصرشرح:انظر

من"ب".ساقطة"!واسحاق"

اختلافمختصر)157(،للفتوىالمختار)136(،القدوريمختصر:انظر

القديرفتج)6/912(،المبتد!بدايةشرحالهداية)4/343(،العلماء

)6/912(.الهدايةعلىالعنايةشرح)6/912(،

554(،4/)التهذيب،()132التنبيه،(481)9/المزنيمختصر:انظر

)644(.الوجيز477(،)4/الطالبينروضة

=)2438(البخاريعندونحوه027(،و)12/267)1723(رقماللقطةكتاب
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،للوجوبوالامر")1(،إياهفاعطهاووكاءهاوعددهاعفاصهافعرف

والايضاح،الكشفوهو،البيانمنفانها،ظاهرةبينةوالوصف

فيموجودوهووانكشافها،الدعوىحجةوضوحبهاوالمراد

الوصف.

)1(

.)5/112(

مكرر)12/266()1722(رقمومسلم)5/112(،)2438(رقمالبخاري

)6(.رقم
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بالقرعة.الحكم:والعشرونالخامسالطريق

لهاوإثباتها)1(،فيوالحجة،مستوفىعليهاالكلامتقذموقد

فيالقمطكمعاقد،أبطلهامنبهايحكمالتيالطرقمنكثيرمنأقوى

الزوجةبكونالحكممنوأقوى،ذلكونحوالاجرووجوه،الخص

منقوىواجتماعهما،عدمقطعاعلموإنالعقد،بمجردفراشا

.المجرد)2(بالنكولالحكم

بالقافة.الحكم:والعشرونالسادسالطريق

الراشدينخلفائهوعمل!يم)3(،اللهرسولسنةعليهادلوقد

أبيبنوعلي،)4(الخطاببنعمرمنهم،بعدهممنوالصحابة

ولعل.من"و"ساقطةإثباتها"فيوالحجةمستوفىعليهاالكلامتقدم"وقد)1(

سياتيوانماالقرعةعلىكلامللمصنفيتقدململانه،الصوابهوإسقاطها

.الكتاباخرفي

)074(.صالقرعةلاحكامتفصيلمزيدسياتي)2(

قريبا.الحديثلفطالمؤلفسيذكر)3(

الامفيوالشافعي361(،و036)7/وعبدالرزاق)2/074(،مالكرواه)4(

فيوالطحاوي037(،)14/المعرفةوفي444()01/والبيهقي346(،)6/

162(.)4/المعانيشرح
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بنوأنس)3(،عباسوابنالاشعري)2(،موسىبيو)1(،طالب

بهاوقال،الصحابةفيلهممخالفولا-عنهمالله-رضي)4(مالك

رباج)6(،ابيبنوعطاء(،)المسيببنسعيد:التابعينمن

1(،سوربنوكعبوقتادة)9(،)8(،معاويةبنواياس)7(،والزهري

أن!سبنومالكسعد)11(،بنالليث:التابعينتابعيومن

وأحمد)13(،وأصحابهالشافعي:بعدهموممن)12(،وأصحابه

.(01/254)والبيهقي،36(0)7/عبدالرزاقرواه(1)

.(01/477)والببهقي،36(1)7/عبدالرزاقرواه)2(

.(01/941)المحلى.بسندهحزموابن،(484)7/عبدالرزاقرواه)3(

والبيهقي346(،)6/الامفيوالشافعي)4/33(،شيبةابيابنرواه)4(

.)01/447(

.3(65و535)7/عبدالرزاقرواه()5

الكبيرالشرح،371()8/لمغني:وانظر،(131)7/عبدالرزاقرواه)6(

/16(.)336

.36(1و356و912)7/عبدالرزاقرواه)7(

القضاةاخبارفيووكيع32(،)01/دمشقتاريخفيعساكرابنرواه)8(

.(251/)13والنهايةلبداية،328()3/الكمالتهذيب:وانظر،362(/1)

.356()7/عبدالرزاقرواه()9

.(1/028)القضاةاخبارفيووكيع،362()7/عبدالرزاقرواه(01)

.336(/1)6الكبيرالشرح،371()8/المغني:انظر(1)1

الفروق،(01/952)القرطبيتفسير،933(و641)3/المدونة:انظر(21)

بلغة)484(،الكافي015(،)5/للأبيمسلمشرح)4/99(،و)3/125(

.(12)6/المنتقى،(411)2/الحكامتبصرة،(057)4/السالك

=،375()8/المحتاجونهاية،(488)4/المحتاجمغني،34(4)6/الام:انظر()13
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.)3(كلهمالظاهرهلو،بوثور)2(و،واسحاق،صحابه)1(و

الا!مة.جمهورقولفهذا:وبالجملة

بهاالعملوقالوا:صحابه)4(،وحنيفةأبوذلكفيوخالفهم

.الاقارببينوينتفي،الاجانببينيقيعوقد،الشبهمجردعلىتعويل

رضي-عائشةقالت،!ك!ي!اللهرسولسنةاعتبارهاعلىدلتوقد

أساريرتبرقمسروروهوع!يماللهرسولعلي"دخل:عنها-الله

)5(
فراى،دخلالمدلجيمجززاانتريألمعائشةاي:فقال،وجهه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

والنظائرالاشباه)7/127(،التثريبطرح)8/375(،الطالبينروضة

المحتاجوتحفة)4/035(،وعميرةقليوبيحاشيتا)42(،للسيوطي

.)01/348(

371(،)8/المغني011(،)2/المحرر)1/928(،صالحمسائلانطر:

الموقعينإعلام521(،و)5/951الفروع336(،)16/الكبيرالشرح

493(،)2/الاراداتمنتهىشرح)5/523(،الفروعتصحيح)2/355(،

4(.50)5/و)4/236(القناعكشاف

336(.)16/الكبيرالشرح371(،)8/المغنيانطر:

.(435)9/المحلى:انطر

المسائلرؤوس)6/244(،الصنائعبدائع)17/07(،المبسوطانطر:

الاثارمعانيشرح)1/345(،الحكام)3/043(،لسانالحجة)537(،

الانهرمجمع51(،)5/القديرفتج05(،)5/العناية.16(،)4/

.)1/537(

،(148)5/مسلملصحيحالابيشرح.بالجبهةتكونالتيالخطوط:الاسارير

.(01/395)لمسلمالنوويشرح،(481)5/الاكمالإكمالومكمل
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أقدامهما،وبدت،رووسهما)1(غطياقد،قطيفةوعليهماوزيداأسامة

قائفدخل:لفطوفيبعض")2(.منبعضهاالاقدامهذهإن:فقال

مضطجعان،حارثةبنوزيدزيدبنسامةوساجد)3(،خميموالنبي

بهخبرو!صالنبيبذلكفسر،بعضمنبعضهاالاقدامهذهإن:فقال

-)4(.
النسب،يفيدالقافةإلحاقأنعلىيدلوذلك،عليهمامتمق"ئشه

.()بباطليسرلاوهو،بهلمجيمالنبيلسرور

قولبموافقة!يمالنبيفسر،بالفراشثابتاكانالنسب:قيلفان

.)7(بقولهالنسبأثبتأنهلا،)6(للفراشالقائف

فييقدحونالناسوكان،)8(بالفراشثابتاكانالنسب،نعم:قيل

الاقدامتلكبأنالقائفشهدفلما)9(،أبيضبوهوأسودلكونه،نسبه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

رووسهما".على"علت:في"ب"

492()01/مكرر)9145(رقمومسلم)12/57(،)6771(رقمالبخاري

-.عنهاالله-رضيعائشةحديثمن

492(.)01/مسلمصحيح:انظر)شاهد"،لصوابو.هكذا"ساجد"

مكرر.)9145(رقملمسلمواللفظقريباتخريجهسبق

لمسلمالابيشرح192(،)8/الاحوذيعارضة)9/435(،المحلىانطر:

حاشية)4/165(،الفروقتهذيب)12/58(،الباريفتح)5/015(،

185(.)6/النسائيعلىالسندي

."للقرائن":"بفي"

لمسلمالابيشرح)91/242(،لقاريعمدة)17/07(،المبسوطانظر:

/5(.)015

"للقرائن".في"ب":

سنن-مختصر،الاوطار""نيلمع)6/335(تيميةابنللمجدالمنتقىنظر:
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حتى.التهمةأزالتالتيالشهادةبتلكلمجي!النبيسربعضمنبعضها

.السرورمنوجههأساريربرقت

يكنولم)1(،الجاهليةأحكاممنهي:يقولالقافةيعتبرلاومن

باطلةكانتولو)2(،إليهشيءأكرهكانتبل،بهاليسرلمجي!اللهرسول

إفرارهذافانوكذا؟"كذاقالالمدلجيمجززاأنتري"ألم:يقللم

يرضولمعليها،يقرلم:باطلةالقافةكانتولو،بقولهورضا،منه

بها)3(.

قافة،طلبهمفيبعثع!يمالنبي"أنالعرنيينقصةفيثبتوقد

القافةاعتمبارعلىفدل(،)صحيحباسنادداودأبورواه"بهملى
)4(.ء"

المطلوبين،علىالاقدامباثرفاستدل)6(،الجملةفيعليهاوالاعتماد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

السنديحاشية)12/58(،الباريفتح)3/176(،السننمعالممعداودابي

.(185)6/النسائيعلى

".الجاهلية"اهل:في"ا"

192(.)8/الاحوذيعارضة:انظر

،(184)5/المعادزاد،(4101/)الفروق،24(01/1)الذخيرة:انظر

)8/375(.المحتاجنهاية)4/488(،المحتاجمغني

"فجيء".:في"ب"

المؤلفذكرهالذياللفطولكنعليهمتفقائهوبيان،الحديثتخريجتقدم

رقمالكبرىفيوالنسائي)4366(،رقمبوداودو)3/891(،احمدهرو

حبانوابن)9906(،رقم08()4/بوعوانةو334(،)6/)11143(

انسحديثمن(ه)4/48تفسيرهفيوالطبري)4467(،رقم)01/931(

عنه.اللهرضي

"بالجملة".:في"ب"
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علىحسيدليلببعضبعضهاالاقدامشبهوكذلك،حسيدليلوذلك

بكونالعادةاجرى-وتعالىسبحانه-اللهفان،والفرعالاصلاتحاد

أبيه.نسخةالولد

أن":عروةأخبرني:قالالزهريعنمعمرعنعبدالرزاقذكروقد

فياشتركارجلينفيالقافةدعا-عنهاللهرضي-الخطاببنعمر

القافة)1(فالحقتهولدهاوادعياواحد،طهرفيامرأةعلىالوقوع

.باحدهما")2(

مثلفيالقافةبنظربعدهومن)3(الخطاببنعمرخذ:الزهريقال

معه.(واعتمر)،عمرعروةلقيفقد،متصلصحيحواسناده.هذا)4(

:قالعمر،ابنعن)6(الشعبيعنالعنبريتوبةعنشعبةوروى

قد:فقالوا،القافةعمرفدعا،فولدت،امرأةطهرفيرجلاناشترك

صحيحوهذا.بينهما)7(عمرفجعله.جميعامنهماالشبهاخذ

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

من"ا".ساقطة"القافة"

346(.)6/الأمفيوالشافعي036(،)7/عبدالرزاقهرو

ساقطة"الخطاببنعمر"أخذإلى"رجلينفيالقافة"دعاقولهمن

من"ب".

.(1941/)0المحلى:وانظر361(،)7/عبدالرزاقرواه

إلىصحيح"بسندحجر:ابنالحافطوقال)01/151(،المحلىانظر:

)4/387(.الحبيرالتلخيص"ا.هـ.منقطععمرعنوعروةعروة

من"ب".ساقطة"الشعبي"عن

162(.)4/المعانيشرحفيالطحاويرواه
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أيضا.)1(

جال!ا"كنت:قالأبيهعنحاطببنعبدالرحمنبنيحىوروى

كلاهما،غلامفييختصمانرجلانفجاءه،الخطاببنعمرعند

ناوفجاء،،المصطلقبنيأخاليادعوا:عمرفقال،ابنهانهيدعي

جميعا،فيهاشتركاقد:فقال؟تراهيهماابنانظر،:فقال،جالس

ثم،بالدرةفضربهوقام،المذاهببصركبكذهبلقد:عمرفقال

لهافقال-جالعسوالمصطلقي،جالسانوالرجلان-الغلامامدعا

يمسكنيثم،يطؤنيفكانلهذا،كنت:قالتهو؟أيهماابن:عمر

ارسلنيثم،أولادامنهولدتحتىارسلنيثم،حمليبييستمرحتى

هذا،أصابنيثمشيء،يبقلمأنهظننتحتىالدماء،فاهرقت،مرة

مندريما:قالتهو؟أيهمامنفتدرين:قالحاملا،فاستمريت

أيهمابيدخذ:للغلاموقالللمصطلقيعمرفعجب:قالهو؟أيهما

.")2(واتبعهأحدهمابيدفاخذ،شئت

)1(

)2(

فقالحزمابنأفا"ا.هـ.الصحةغاية"في)5/422(:المعادزادفيوقال

المحلىا.هـ."ضعفهعلىمتفقضعيفالعنبري"توبة:ذكرهعقب

معينابنولقهقدفتوبةوإلاحزمابنمنمجازفةوهذه)01/446(،

تهذيبانظر:والنسائي)2/446(،والتعديلالجرحانظر:.بوحاتمو

الكمالتهذيب)1/443(،للباجيوالتجريحالتعديل)4/338(،الكمال

فيالذهبيوولقه)4/88(،الثقاتفيحبانابنوذكره)1/475(،

:فقالالأزديابوالفتوح"وشذ:حجرابنالحافطقال)1/916(،الكاشف

)413(.الساريهديا.هـ."الحديثمنكر

المعانيشرحفيوالطحاوي036(،)7/وعبدالرزاق74(،0)2/مالكرواه

وفي=)01/444(،والبيهقي)6/346(،الأمفيوالشاقعي)4/162(،
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طهرفياشتركارجلين-فيالمسيببنسعيدعنقتادةوروى

،الخطاببنعمرإلىذلك"فرفع-يشبههماغلامافحملت،امراة

يشبههما،نراهفقالوا:فنظروا،انظروا،:لهمفقال،القاقةفدعا

:قتادةقالبينهما"،وجعله،ويرثانهيرثهماوجعلهبهما،فالحقه

منهما)2(.)1(للباقي:قال؟عصبتهلمن:المسيببنلسعيدفقلت

:-عنهاللهصضيعليعنأبيهعنظبيانأبيبنقابوسوروى

عليلهفدعا،بولدفجاءت،واحدطهرفيامرأةعلىوقعارجلينأن"

.")3(ويرثانهيرثهماجميعاابنهماوجعله،القاقة-عنهالله-رضي

)1(

)2(

)3(

بنيحيىيةورو)01/447(،الساننفيالبيهقيوقال037(،)14/لمعرفة

.ا.هـ.موصولةأبيهعنعبدالرحمن

"للثاني".في"أ":

فيبكاربنوالزبير)01/445(،والبيهقي036(،)7/عبدالرزاقرواه

فيكماوالاثرم)4/163(،المعانيشرحفيوالطحاوي)363(،الموفقيات

والقضاء)2/291(،القضاةأخبار:وانظر)6/275(.الاحوذيتحفة

)14/368(.والآثارالسننومعرفة)34(،رقميونسبنلسريج

والبيهقي)2/911(،التاريخفيمعينوابن036(،)7/عبدالرزاقرواه

المعانيشرحفيوالطحاوي)14/453(،المعرفةوفي452(،1/)0

)01/452(،السنننظر"ا.هـ.عليعنثبوته"في:البيهقيقال)4/164(،

علي"عنظبيانابيعنبهمحتجغير"قابوس371(:)14/المعرفةفيوقال

الدوريروايةمعينابنتاريخ.قوليهاحدفيمعينابنولقهقد:قلت.هـ.ا

وقال)3/145(،والتاريخلمعرفةانظر:.سفيانبنويعقوب)2/947(،

"ا.هـ.وغيرهموالحاكمخزيمةوابنالترمذيلهوصحح"وثق:المنذري

مختلف-تاويل،192()3/الزايةنصب:وانظر2(،30/)1والترهيبالترغيب
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:قال،سيرينابنعن)2(ايوبعنمعمرعن)1(الرزاقعبدوروى

منورجلدهقانادعاهولدفيالاشعريموسىأبيإلى"اختصم

منإليناأحبأنت:للعربيفقالوا،إليهفنظروا،القاقةفدعا،العرب

."ابنهفإنه،عنهفخل،بابنكليسولكن،العلجهذا

فدعا،لهولدمنعباسابنانتفى":قال،زيادأبيبنزيادوروى

.(")4(عباسابنفادعاه،ولدهإنهأما:فقال،القائف)3(كلدةابنله

له،جاريةوطىءأنسا"أن:أنسبنالنضرعن()قتادةعنوصح

منكمكانتفان،القاقةلهاادعوا:قالحضرفلما،جاريةفولدت

.")6(بكمفألحقوها

لهفدعا،لهولدفيشكأنسا"أنحميد)7(:عنوصح

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(161)1/قتيبةلابنالحديث

وانظر:447//1(،)0مختصراالبيهقيورواه361(،)7/المصنففي

)01/914(.المحلى

الحافط،الامامالبصريالعنزيكيسانتميمةابيبنأبوبكرالسختيانيأيوب

طبقات)3/2(،الاولياءحلية:انظر-.تعالناللهرحمه-هـ013سنةتوفي

15(.)6/النبلاءسيرأعلام)7/183(،سعدابن

ترجمة.لهأجدلم

عبدالرزاقعندونحوه)01/914(،لمحلى.بسندهحزمابنرواه

)14/368(.المعرفةوفي1/447(،)0والبيهقي)7/448(،

و"و".و"هـ"من"ب"ساقطة"قتادة"عن

دعاأنهالمزنيوذكر)14/368(،المعرفةوفي)01/447(،البيهقيرواه

42(.)3/الكمالتهذيب.معاويةبنإياس

الطويل.حميد
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.(1)"القافة

إجماعا.فيكون،الشهرةمظنةفيقضاياوهذه

نعم،:قالبالقافة؟تحكم:لهقيلعبداللهاباسمعت:حنبلقال

.ذلك)2(علىالناسيزللم

فصل

حكمبهاالقوللان؛للقافةتشهد)3(الشريعةوأصولوالقياس

فوجب،للنفسسكوناتوجب،وظاهرةخفيةأموردركإلىيستند

.المقوموتقويم،الناقدكنقداعتباره

اثرمنالأنثىأثريعرفكانقائفاأن:قتيبةابنابومحمدحكىوقد

.الذكر)4(

مأقالتحق،وهو،فنعم(")الشبهيعتمد"إله:قولهمفاو

فبما)6(،يداكتربت:فقال؟المرأةتحتلمأو:اللهرسول"يا:سلمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

مسندهفيوالروياني،346()6/الامفيلشافعيو،33()4/شيبةابيابنرواه

.(01/474)والبيهقي،355(/1)التهذيبفيالحافطذكرهكما

)8/371(،المغني011(،)2/المحرر)1/928(،صالحمسائلانظر:

951(.)5/الفروع

"الشرع".:في"ا"

وجمهرة،(183)2/المستطرف،338(1/)العربامثالفيالمستقصي:انطر

.الرجالاثريعرفمنذكروافقد76()2/الامثالومجمع،69()2/الامثال

.192()8/الاحوذيعارضة،7(0/)17المبسوط:انظر

ولا-الزجرعندتطلقالتيالالفاظمنوهي،الترابعلىوصارتافتقرتاي
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مالكبنأنسحديثمن)2(ولمسلم،عليهمتفقولدها؟")1(يشبهها

:!اللهنبيفقال-؟الماءيعنيهذا-يكونوهل":قالتسليمأمعن

المرأةوماء،أبيضغليأالرجلماءإنالشبهبميكونأينفمن،"نعم

.منهم(الشبهيكون-سبقأو-علاأيهمافمن،أصفررقيق

هل":لمجماللهلرسولقالتامرأةأن-عنهااللهرضي-عائشةوعن

لهافقالت،نعم:فقالالماء؟بصرتو،احتلمتإذاالمرأةتغتسل

الشبهيكونوهل،دعيها!ك!ي!اللهرسوللهافقال،يداكتربت:عائشة

.)3(مسلمرواه"ذاكقبلمنإلا

"كنت:قالئوبانعن)4(الرحبيأسماءأبيحديثمنأيضاوله

أحبارمنحبرفجاءلمجيطاللهرسولعندقائما

)1(

)2(

)3(

)4(

)1/277(.الباري.ـفتحظاهرهايراد

حديثمن)3/227()313(رقمومسلم)1/276(،)013(رقمالبخاري

عنها.اللهرضيسلمةأم

رقممنهاالمنيبخروجالمرأةعلىالغسلوجوبباب،الحيضكتابفي

)311(.)3/325(

رقممنهالمنيبخروجالمرأةعلىالغسلوجوبباب،الحيضكتابفي

)314(.)3/922(

والعجلياحمدوئقهأبواسماء،الدمشقيالشاميالرحبيمرثدبنعمرو

انظر:-.تعالىالله-رحمهعبدالملكبنالوليدخلافةفيتوفيوغيرهما،

التهذيبتهذيب194(،)4/النبلاءأعلامسير)22/223(،الكمالتهذيب

.)8/82(

"ابي:في"و"وجاءفي"!"وبياضمن"ب"،ساقطة"الرحبي"أسماء

".سلمة
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ماء:فقالالولد؟عنأسألكجئت:عليكالسلام:فقالاليهود)1(

منيالرجلمنيفعلا،اجتمعافاذا،أصفرالمرأةوماء،أبيضالرجل

بإذنانثاالرجلمنيالمرأةمنيعلاوإذا،اللهبإذنأذكرا،المرأة

")2(.الله

نظر)3(.اللفطهذاصحةفي:يقول-اللهرحمه-شيخناوسمعت

الماءسبقتاثيرهوإلماذلكفيالمحفوظالمعروفلان)4(:قلت

بنعبدالله"أن:أنسحديثمنالبخاريذكرهالذيوهو،الشبهفي

النبيقالأشياء،عنفساله،فاتاه،المدينةغ!يمالنبيمقدمبلغهسلام

سبقوإذاالولد،نزعالمرأةماءالرجلماءسبقفاذالولدما"و:غ!يم

.(الولد")نزعتالرجلماءالمرأةماء

أجابهالذيوالجوابسلامبنعبداللهعنهسالالذيالسؤالفهذا

واحد،والجواب،الحبرعنهسألالذيالسؤالنظير)6(هوغ!يمالنبيبه

فاله،سلامبنعبداللههووالحبر،واحدةالقصةكانتإنولاسيما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

قريبا.المؤثفذلكسيذكركما،عنهاللهرضيسلامبنعبداللههو:قيل

023(.)3/)315(رقممسلمرواه

334(،)4/الموقعينإعلام)214(،التبيان)167(،المودودتحفةانظر:

4(.91)5/المعادزاد

من"ا".ساقطة"لان"

931(.)7/)3893(رقمالبخاري

الله-رحمهبازابنالعلامةوصحح"لعين"،:وفي"هـ""بغير"،:في"ب"

"بعينه".-تعالى
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حبر"جاء:قالوثوبان،اسمهعينفانساليهود،دينعلىوهوساله

الجوابيكونأنبدفلاواحدوالسؤالقصتينكانتاوإناليهود"من

كذلك.

بهالجوابوقعولهذا،الشبهعنسألواإلماألهمعلىيدلوهذا

الشبهة.بهوزالت،الحجةبهوقامت

)2(سببهوالما،طبيعي)1(بسببفليسوالايناثالاذكاروأما

،والسعادةالشقاوةتقديرمع،بهالملكيأمرالذيالمختارالفاعل

"فيقول:الحديثفيالاربعهذهبينجمعولذلك،والاجل،والرزق

ويكتبيشاء،ماربهكفيقضي؟أنثى،ربياذكر؟،ربيا:الملك

")3(.الملك

نب>:تعالىقولهفيمشيئتهمحضإلىذلكسبحانهردوقد

!تجعلوإتئافيانايزوبهئمأوكور!المجسثآءلمنتثا!لمحهبيشاءلمن

.[45-90:*<]الشورىقديرعليمإن!عقيمأيشامن

علمإذافذلك)4(السببثبوتينافيلاكانوانبالمشيئةوالتعليق

والاينابوالاذكار،والنصالعقلسببيتهعلىودل،سبباالشيءكون

)1(

)2(

)3(

)4(

".بسبب"فليس:وفي"هـ"سبب"،له"فليسفي"ا":

)166(.المودودتحفة)213(،القيملابنالتبيان:انظر

ابنحديثمن)16/431()2645(رقمومسلم)3332(،رقمالبخاري

لمسلم.واللفظ،عنهاللهرضيمسعرد

".المسببثبوت":في"أ"
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فيع!يمقالوقد)1(،وبالنصبالعقليعلمطبيعيسببلهيعلم]لا[

أصفر،رقيقالمرأةوماء،أبيضغليظالرجل"ماء:سليمأمحديث

سببين:للشبهفجعلالشبهم")3(،يكون-سبق-أوعلا)2(أيهمافمن

وسبقه.الماء،علو

فيوعلوهالماءسبقتأثيرفيهيإلماالأحاديثفعامة،وبالجملة

ثوبانحديثفيوالاينابالاذكارفيذلكتاثيرجاءوإلما،الشبه

)4(
الشبهفيهالراويعلىاشتبهألهفيحتمل،باسنادهفردوهو،وحده

لاالذيالحقفهوع!يماللهرسولقالهقدكانوإن،والايناببالاذكار

والاذكار،السبقمنالشبهفان،الاحاديثسائرينافيولا،فيهشك

ينافيلا()المشيئةعلىوتعليقه،فرقوبينهماالعلو،منوالايناث

)6(معلقاتوالرزقوالسعادةالشقاوةأنكما،السببعلىتعليقه

أعلم.والله،بالسبب)7(وحاصلة،بالمشيئة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

منساقطةوبالثص"بالعقليعلمطبيعيسببلهيعلموالإياناث"والإذكار

مامعيتعارضلكونهالصوابهوإثباتهعدمولعل."ا"عداالنسخجميع

طبيعي"بسببفليس:والإيانابالإذكار"وافا:بقولهاعلاهالقيمابنذكره

اعلم.واللها.هـ.

"علق".:في"أ"

تخريجه.تقدم

وتخريجه.لفظهتقدم

"الشبه".:و"و"في"هـ"

"متعلقات".:وفى"و"،"معلقا":وفى"هـ"،"تعلقا":في"ا"

"وحاصل".:و"هـ"و"ب"في"ا"
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معتمدوهذا،النسبلحوقفيالشبهاعتبر!يمالنبيانوالمقصود

المتلاعنين:قصةفيلمجيمالنبيقالوقد)1(،سواهلهمعتمدلا،القائف

الشاقين،خدلج)3(،الاليتينسابئ)2(،العينينأكحلبهجاءت"إن

ما"لولا:لمجممالنبيفقال،كذلكبهفجاءتسحماء"ابنلشريكفهو

فاعتبر)4(،البخاريرواهشان"ولهاليلكان،اللهكتابمنمضى

لمشبهه.وجعلهالشبه!يمالنبي

يلحقهلم-الشبهصريح-معلاله؛عليكمحجةفهذا:قيلفان

،اللعانمانعلقيامالشبهإعمالمنعإلما:قيل(،)الحكمفيبمشبهه

سببفاللعانشأن")6(،ولهاليلكانالايمان"لولاع!يو:قالولهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

المعادزاد)4/166(،الفروقتهذيب01(،0)4/الفروق:انظر

.)5/418(

56(.)1/المغيثالمجموع)2/318(،لنهاية:انظروعظيمهما.تامهماأي

556(.)1/المغيثالمجموع(،15)2/النهاية:انظر.عظيمهمااي

لمنإئهباللهشهاداتاربعتشهدانالعذابعنها"ويدرابابالتفسير،في

عنهما.اللهرضيعباسابنحديثمن)8/303()4747(رقم"الكاذبين

.7(0/)17المبسوط:انظر

)2667(،رقموالطيالسي)2256(،رقمبوداودو)1/238(،احمدرواه

ابنحديثمن)7/648(والبيهقي)0274(،رقم)5/124(بويعلىو

بنعمروحديثمن)3/275(الذارقطنيورواهعنهما.اللهرضيعباس

بنسهلحديثمن)9701(رقمالرويانيورواه.جدهعنابيهعنشعيب

كثيرةهدشوالحديث"ولهذا:اللهرحمهكثيرابنقال.عنهاللهرضيسعد

والحديث)6/14(،التفسيرا.هـ."كثيرةوجوهمنوغيرهاالصحاحفي

ولها=ليلكاناللهكتابمنمضىما"لولا:بلفط)4747(رقمالبخاريرواه
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النسبلحوقفيالشبهاعتبرناوحيث،للنسبقاطع،الشبهمنأقوى

بل،الفراشمعيعتبرلاولهذا،منهأقوىسببيقاومهلمإذاذاكفالما

!يدالنبيحكمكما،صاحبهلغيرالشبهكانوإن،للفراشبالولديحكم

ولم)1(،الفراشلصاحبفيهالمتنازعبالولدزمعةبنعبدقصةفي

،سودةحجبفيالشبه!ي!النبيفأعمل،لهالمخالفالشبهيعتبر

يعملهولم،إليها)2(بالشبهالحكمهذافيإعمالهمنالمانعانتفىحيث

.الفراشلوجودالنسبفي

فيالشبهاعتبارتقتضيالصحيحوالقياسوقواعدهالشرعصولو

وعدمالانساباتصالإلىمتشوفلشارعو)3(،النسبلحوق

انقطاعها.

الواحدةالمرأةشهادةمنالاسباببأدنىثبوتهافياكتفىولهذا

فلا،الفراشوظاهر،الامكانمعالمجردةوالدعوى)4(،الولادةعلى

ولا،ثبوتهفيكافئالهمقاومسببعنالخاليالشبهيكونأنيستبعد

معالعقد،(لمجرد)اللحاقضعفوبينبالشبهاللحاققوةبيننسبة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

شأن"ا.هـ.

من)9/092()1457(رقمومسلم)4/342(،)5302(رقمالبخاري

عنها.اللهرضيعائشةحديث

"بالانسبة".:عدا"أ"النسخجميعفي

ساقطة"النسبكونفيالشبهاعتباريقتضيالصحيحوالقياس"وقواعده

من"ب".

عنه.الحديثتقدم

"بمجرد".:في"أ"
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طلقومن)1(،والمغربيالمشرقيةمسألةفيالاجتماعبعدمالقطع

بولد)2(.جاءتثممهلةغيرمنالعقدعقيب

فيكما)3(،النسبلحوقفيالشبهع!يمالنبيألغىفقد:قيلفإن

اسود،غلاماولدتامرأتي"إن:لهقال(رجلا)ان")4(:"الصحيح

حمر،:قال؟ألوانها""فما:قال،نعم:قالإبل"؟منلك"هل:فقال

"فالى:قاللورفا،فيهاإن،نعم:قال؟أورق)6("منفيها"فهل:قال

نأعسى"وهذا:قالعر!،نزعهيكونأنعسى:قالذلك("؟لها

.("عرقنزعهيكون

أقوىهوالذيالفراشلوجودهاهناالشبهيعتبر[)7(]لمإلما:قيل

ألهعلىذلكيدلولا)8(،زمعةأمةابنحديثفيكمامنه،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

.(124)5/المعادزاد،355()2/الموقعينإعلام،7(0/)17المبسوط:انظر

578(،)3/لمختارالدر348(،)4/القديرفتح،262()4/الرائقالبحر:انظر

.(534)5/البناية

.(4/101)الفروق:انظر

ابيحديثمن386(1/)0150()0رقم)13/903()7314(رقمالبخاري

عنه.اللهرضيهريرة

فيبشكوالابنرواهكما)9/352(،الباريفتح.قتادةبنضمضماسمه

.312(/)1الغوامض

للحمامةقيلومنهالغبرةإلىيميلبلبحالكليسسوادفيهالذي:الاورق

352(.)9/الباريفتح.ورقاء

العلامةأثبتهاوقدبها،إلاالمعنىيستقيمولاالعسخجميعمنساقطة"لم"

الحكمية.الطرقعلىتعليقهفي-تعالىاللهرحمه-بازابن

تخريجه.تقدم
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فاله،الشبهاجمتبارعلىيدلماالحديثفيبلمطلقا،يعتبرلا)1(

أولىالشبهوهذا،العرقنزعوهو،الشبهمناخرنوععلىع!يمأحال

أعلم.والله،بالفراشلقوته

وإن،لهفهوغيرهفيه)3(الولدمدعيينازعلمإذا:)2(الحنفيةقالت

فإنالاخر،علىقدمفراشصاحماأحدهماكانفان،غيرهنازعه

علامةأحدهماذكرفان،الفراشعدمفياستوياوإن،للفراشالولد

كانافإنمنهما،واحديصفهلموانله)4(،فهوبصفةووصفهبجسده

أبوحنيفة:فقالامرأتينكاناوإنبهما،ألحقوامرأةأورجلارجلين

ولكنإحداهما،منإلايخرجلمبأنهالعلممعحكما،بهمايلحق

الإنسانفأجرىمالا،المدعىكانلوكما،الحكمفيبهماألحقه

يلحق؟لاومحمد:يوسفأبووقال(،)والحقوقالاموالمجرى

منهما،يولدأنيستحيلبالهللقطعالجمهور)7(،قالكمابهما)6(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

و"و".من"هـ"ساقطة"لا"

.()7/178المبسوط(،201)4/الفروق253(،)6/الصنائيعبدائيع:انظر

من"ا".ساقطة"فيه"

القدوريمختصر245(،)5/الزائقالبحر)6/253(،الصنائيعبدائيع:انظر

)3/221(،للجصاصلقراناحكام)3/992(،الحقائقتبيين)134(،

112(.)6/القديرفتح)17/912(،المبسوط

الرائقالبحر244(،)6/الصنائعبدائع71(،)17/المبسوط:انظر

54(.)5/القديرفتح244(،)4/

الزائقالبحر244(،)6/الصنائعبدائع71(،)17/المبسوط:انظر

/4(.)244

البيهقي-سنن381(،)8/المغني)9/334(،الأممعالمزنيمختصرانظر:
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ماءمنيخلقكمامائهما،منتخليقهيمكنفإله،الرجلينبخلاف

.والمرأةالرجل

)2(،يوسفشاهدقصةالعلاماتاعتبارعلىدلوقدقالوا)1(:

جاءفإن،ووعاءهاووكاءهاعفاصهااعرف":للملتقطع!ي!النبيوقول

.")3(إليهفادهافعرفهاصاحبها

نتاجفيذلكلاثرالادمينتاجفيوالشبهالقافةاثرتولو:قالوا)4(

ولا،الادميينبينبهنحكمكما،ذلكفيبالشبهنحكمفكنا،الحيوان

قائلا.بذلكنعلم

نفإماالبصر،بحاسةمدركمشهودأمرالشبهولان(:قالوا)

القائففيتكنلمحصلفإن،يحصللاأوبالمشاهدةذلكلنايحصل

نصدقلمبالمشاهدةلنايحصللموان،إليهحاجةولا،فائدة

بالحس.يدركلاحسياأمرايدعيفإله،القائف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الحاوي)4/166(،الفروقتهذيب)038(،الصغيرالجامع)01/452(،

.(201)2/المحرر،381(/)17الكبير

)6/253(.الصنائعبدائع:انظر

كانانأقلهامنشاهد"وشهدنفتمىعنرودتتى!قال>؟تعالىقولهفي

وهىفكدبتدبيمنقذقميص!كانلصإن!آلبهذبينمنوهوفصدقتقبلمنقدقميصح!

.[72و62:يوسف!<1الضخدقينمن

)572(.صتخريجهتقدم

381(.الكبير)17/الحاوي:انظر

382(.الكبير)17/الحاوي:انظر
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لاالذينالاجانببينالتشابهوقوععلىالحسدلوقدقالوا)1(:

وهذا،الواحدالنسبذويبينوالتباينالتخالفووقوع،بينهمنسب

النسب،علىدليلايكونفكيف،جحدهيمكنلابالمشاهدةمعلومأمر

النسب؟أحكاموسائروالمحرمية)2(والحرمةالتوارثبهويثبت

في)3(وجدوقد،النسبللحوقموجبوالاستلحاققالوا:

كونهيمكنفإله،حكمهفييتساوياأنفيجب،فيهوتساوياالمتداعيين

الشبه،منأقوىوالاستلحاق،منهماواحدكلاستلحقهوقد،منهما

بمنألحقناهبغيرهبيناشبهاووجدنامستلحقاستلحقهلوولهذا

الشبه.إلىنلتفتولم،استلحقه

فمستندشاهداكانفان،حاكمصماماشاهدإماالقائفولان:قالوا

الشهادةفيتفردهفجرىسواء،فيهاوغيرهوهو،الرويةشهادته

فيلشاركوهوقعلوبأمرالعظيمالجمعبينمنواحدشهادةمجرى

يقبل.لاهذاومثل،بهالعلم

طريقولابها،يحكمطريقمنلهبدلافالحاكمحاكماكانصمان

طريقا.يصلحلاألهعرفوقد،والشبهالرويةإلاهاهنا

وسليمانداودعنهاعدللماشرعياطريقاالقافةكانتولو:قالوا

بل،المرأتانادعتهالذيالولدقصةفي-عليهماوسلامهاللهصلوات-

استدلالتيبالقرينةللصغوىسليمانبهوحكم،للكبرىداودبهحكم

.(024المعاد)5/زاد:انظر(1)

من"ا".مثبتة""والمحرمية)2(

ث!.من"ث!أ"في)3(
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يعتبر)3(ولم)2(،للكبرىبهباقرارها)1(حياتهوإيثارهاشفقتهامنبها

شبها.ولاقافة

عنه-اللهرضيعلي"أتي:قالأرقمبنزيدروىوقد:قالوا)4(

اثنينفسألواحد،طهيرامر%!يعلىوقعوا()بثلاثة-باليمنوهو

سألكلمافجعل،جميعاسألهمحتىلا،:قالابالولد؟لهذاأتقران

القرعة،إليهصارتبالذيالولدفألحق،بينهمفاقرعلا،:قالااثنين

حتى،فضحك!يمللنبيذلكفذكرت:قال،الديةثلثيعليهوجعل

ثلثالصاحبيهوعليهالولد،فلهقرع"فمن:لفطوفي"نواجذهبدت

علي("قالماإلاأعلملا:فقالع!يدللنبيذلك"فذكر:لفطوفي"الدية

ماجهوابنوالنسائيبوداودو"المسند("فيأحمدالامامخرجه

.)6(صحيحهفيوالحاكم

كلهمنقلتهالسند،مستقيمخبرهذا:حزمابنأبومحمدقال

-8)7(
ا.هـ..تلما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

من"ا".مثبت"حياته"!ايثارها

تخريجه.مد

يختر"."و"و""وفي"ب

القدير)5/53(.فتح:انظر

و"هـ".من"!"ساقطة"بثلاثة"

والنسائيالمعبود،عونمع361()6/)2253(داودبوو374(،)4/احمد

وسيذكر)4/69(لحاكمو)2348(،رقم03()4/ماجهوابن)6/182(،

طرقه.المؤلف

=الاحكامفيعبدالحقللحديثحزمابنتصحيحونقل)9/933("المحلى"
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عليه،واختلفجماعةرواهوقد،الشعبيعلىمدارهحديثوهذا

)2(،الواسطيعبداللهبنوخالد)1(،القطانسعيدبنيحيىفرواه

بنوقيس)3(،النهديإسماعيلبنومالكنمير،ابنوعبدالله

الشعبيعنالكنديحجيةبنعبداللهبنيحيىالأجلحعن)4(،الربيع

هذاومن،أرقمبنزيدعنالكوفيالحضرميخليلبنعبداللهعن

.()الحاكمأوردهالوجه

عنمسهربنوعلي)6(،عيينةبنسفيانرواهوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الوهمبيانذكر".كماصحيح"وهو:القطانابنوقال022(،)3/الوسطى

المعبود.عونمع)6/362(القيملابنالسننتهذيبنطر:و)5/433(،

فيالالبانيوصححه)5/942(،المعاددوز)2/28(،الموقعينإعلام

بيانفيالتاليالفصلفيالمؤلفكلاموسيأتي)1091(،ماجهابنصحيح

الحديث.هذااضطراب

)6/183(المجتبىفيوالانسائيالعونمع)6/935()2252(داودأبورواه

)2/702(والحاكم)5/174(،الكبيرفيوالطبراني)0934(،رقم

وصححه.

فيوالطبراني)2/245(،و)1/123(الكبيرالضعفاءفيالعقيليرواه

)5/97(.للبخاريالكبيرالتاريخوانطر:(،)5/173الكبير

69(.)4/الحاكمرواه."الزيدي":في"هـ"

فيالمعبودمنحة.الارقميذكرلمبسنده)187(رقم)26(الطيالسيرواه

الفقيهفيالخطيبورواه)2/181(،داودأبيالطيالسيمسندترتيب

)5/173(.لكبيرفيوالطبراني)526(،رقم481()1/والمتفقه

)2/702(.و)4/69(

طريقمن)3/136(والحاكم)308(،رقم)2/93(الحميديرواه

)2/245(،والعقيلي".يخرجاهولمالاسناد"صحيح:وقالالحميدي
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الخليل.أبيبنعبدالله:وقالاالاجلح)1(

ابنأو)2(الخليلابيعنالشعبيعنكهيلبنسلمةعنشعبةورواه

يرفعه.ولم،زيدايذكرولم"اشتركوانفرثلاثةأن":)4(الخليلأبي)3(

عنالهمدانيصالحبنصالحعنالثوريعن()عبدالرزاقورواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

كذلك،الحميديطريقمن)0994(رقم)5/173(الكبيرفيوالطبراني

)5901(.رقم645()2/الصحابةفضائلعلىزياداتهفيلقطيعيو

ساقظة"الأجلحعنمسهربن"وعليقولهإلى"عبداللهبن"يحتىقولهمن

من"و".

والكبرى)9348(،رقم)6/182(المجتبىفيالنسائيرواهلحديثو

شيبةابيوابن)5/173(،الكبيرفيوالطبراني)3806(،رقم)3/694(

)31461(.)6/928(رقم

همن"و"ساقطة"الخليلابيعنالشعبيعنكهيلبنسلمةعنشعبةورواه"

.هـ"و""ب"منساقظة"ابي"

184()6/المجتبىفيوالنسائي،العونمع362()6/)2254(ابوداودرواه

(12842)رقم(01/154)والبيهقي5"صوابهذا":وقال34()29رقم

عنشعبةطريقمنبإسنادهذكرهثم"،البابهذافيرويما"أصح:وقال

وقالهـ..ا."اعلمواللهبهينفردالخليلوابنموقوفوهذا":قالثم..سلمة

لابنالعللهـ..ا"كهيلبنسلمة"واتقنهم:الحديثطرقذكرانبعدبوحاتم

فاضطربواالحديثهذافياختلفوا":ادلهرحمهكذلكوقال273()2/حاتمابي

للدارقطنيالعللوانظر:)1/204(،"كهيلبنسلمةحديثوالصحيح

.)3/911(

)2253(داودأبورواهطريقهومن)13472(،رقم)7/935(عبدالرزاق

وفي)3488(،رقم)6/182(المجتبىفيوالنسائي،العونمع361()6/

والبيهقي-،)2348(رقم03()4/ماجهبنو،(694)3/)3606(رقمالكبرى
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الحضرمي.خيرعبدعنالشعبي

بنوعبدالرحيمعبدالحميد)2(بنوجرير)1(عيينةابنورواه

بنعليعنالشعبيعن)4(سالمبنمحمدعن)3(سليمان

)1(

)2(

)3(

)4(

عنعبدالرزاقأفرادفييعدمماالحديث"هذا:وقال045(1/)0الكبرىفي

سفيانأخبرنا:قالكذلكعبدالرزاقطريقمنوكيعورواههـ.51"الثوريسفيان

-ذكرهثم-ارقمبنزيدعنالحضرميخيرعبدعنالشعبيعناجلحعنالثوري

"الثوريعنعبدالرزاقغيرخيرعبديقلولمالناسخالفأيضا"وهذا:قال

قال245()2/العقيليضعفاء:وانظر،29-39(/)1القضاةاخبارهـ..ا

رحمهالدارقطنيقال.هـ."الضعففيمتقاربالاسنادمضطرب"الحديث

عنعبدالرزاقعنالأزهروأبوعسكرابنفقال،الثورفيعن"واختلف:الله

".الشعبيعنأجلحعنالثوريعنغيرهماوقال،الهمدانيصالحعنالثوري

اجلح.عنسفيانحدثناعبدالرزاقحدثناأحمدورواه)3/118(،لعلل

29(،)1/القضاةاخبار..أجلحعنسفيانعنوكيعرواهوكذا)4/373(،

الثوريعنعبدالرزاقطريقمن)8794(رقم172()5/الكبيرفيلطبرانيو

عنسفيانعنعبدالرزاقطريقمن)8894(برقمورواهالشعبيعنصالحعن

ثقاتإسنادهفرجالخيرعبدحديث"أما:المنذريوقال.الشعبيعنالاجلح

تحفة:انظر(،178)3/داودأبيسننمختصر."الإرسالفيهالصوابأنغير

.(691)3/الأشراف

174()5/الكبيرقيوالطبراني245(،)2/والعقيلي374(،)4/أحمدرواه

.8(40)رقم(14)2/لحميديو،)2993(رقم

.(174)5/الكبيرفيوالطبراني،(542)2/و(1/231)العقيليرواه

.(1994)رقم(174)5/الكبيرفيالطبرانيرواه

يزيدحدثنا:قالالدقيقيعبدالملكبنمحمدحدثنا:اخرطريقمنوكيعرواه

الحضرمي=ذريبنعليعنلشعبيعنسالمبنمحمدأخبرنا:قالهارونبن
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زيد.عن-)2(الحضرميذري:ويقال-دريح
)1(

-)3(الشيبانيإسحاقأبيعنالواسطيعبداللهبنخالدورواه

)4(00)5(

زيد.عنحصرموتمنرجلعنالشعبيعنلمحيروز-بن

الحديثفيالمؤمنيناميرالحديثهذافيأنفيكفي،وبالجملة

وكانباطلا،يكنلمحديثفي)7(شعبةكانواذا،شعبه
)6("

اخبار.شديد"لينحديثهفيسالمبن"محمد:قالثم..ارقمبنزيدعن

ابنعليعنالشعبيعنسالمبنمحمدقاله"وما:وقال)1/49(،القضاة

طرقوللحديث)1/59(،القضاةاخبارا.هـ.فغلط".الحضرميذري

135(،)3/والحاكم39(،و29و19)1/القضاةأخبارفيوكيعرواهاأخرى

الحديث.نقدفيوكيعطالو374(،)4/حمدو

."ذريد":هـ"في"(1)

)2/799(.للدارقطنيالمؤتلف:انظر)2(

)6/183(المجتبىوفي)3706(،رقم)3/694(الكبرىفيالنسائيرواه)3(

حاتمابيلابنوالعلل)3/118(،للدارقطنيالعلل:وانظر)1934(،رقم

الكبيرفيالطبرانيورواهقوي"ا.هـ."الشيباني:بيهعنونقل)2/273(

)9894(.رقم)5/172(

بنزيدعنالخليلأبيعنالشعبيعنالشيبانيإلىبسندهوكيعورواه

)3/118(.للدارقطنيالعلل)1/39(،القضاةأخبار.رقم

"سلمان".و"ب":في"ا")4(

ا.هـ."الحضرميالخليلبنعبدالله"هو-:تعالىالله-رحمهالمزيقال)5(

82(.)35/الكمالتهذيب

"و".منساقطة)شعبة")6(

"و".منساقطة"شعبة")7(

795



عند)3(للشافعيةوجهوهوالظاهر)2(،أهلبهعملوقدمحفوظا)1(،

لوفالها،القافةاعتبارعدمفي-صريحبل-ظاهروهو،البينةتعارض

القرعة.إلىعنهايعدللممعتبرةكانت

فيه؛حجةولازيد،بنأسامةحديث:معكمماوأصح:قالوا)4(

ع!يمالنبيفسرالقائفقولفوافقه،بالفراشثابتهناك()النسبلان

وهذا،للفراشالولدأنمنبهجاءالذيلشرعهالقائف)6(قولبموافقة

مستقلاطريقاالقيافةكونلاثباتذلكيصلحأينفمن،بهخفاءلا

النسب؟بإثبات

التنازععندالقافةإلىنحتاجإنمانحن:)7(الحديثأصحابقال

اعترفأو،امرأتانأورجلانادعاهإذاكماواثباتا،نفياالولد،في

منهماوكل،أحدهمامنالولدوأن،بشبهةالمرأةوطئابألهماالرجلان

سبيلولا)8(،مرجحبلاأحدهمانرجحأنفاماوحينئذ،نفسهعنينفيه

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

222(.النبلاء)7/أعلامسير:انظر

.(0/1015)المحلى:انظر

)7/178(.الامانطر:.القافةاعتبارعلىالشافعينص

الصنائعبدائع042(،)5/المعادزاد07(،)17/المبسوطانظر:

35(.)5/القديرفتح244(،)6/

"السبب".:و"ب"في"ا"

من"أ".ساقطةالقائف"قولبموافقة-!ي!النبي"فسر

المودود)168(.تحفةوانطر:.من"و"ساقطة"الحديث"

-"إذاوالعشرينالرابعالطريققبلذكرهالذيالفصلفيالمؤلفقولمن
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باطلوهومنهما،بواحديلحقفلادعواهمانلغيأنواما)1(،إليه

واماغيرهما،سببهناوليس،اللحوقبسببمعترفانفإلهماأيضا،

شرعاباطلأيضاوهوبأحدهما،البينالشبهظهورمعبهمايلحقأن

فيلعلاماتبوصفهأحدهمايقدمأنواما،تقدمكماوقياساوعرفا

هاهنا،بهاعتبارلا-أيضا-وهذا،اللقطةواصفيقدمكماالولد،

بدنعلىالابغيراطلاعفإنظاهر؛بينهماوالفرق،اللقطةبخلاف

ظاهربارزالطفلفإنكثيرا،واقعهوبلمستبعدغيروعلاماتهالطفل

وغيرهما.لوالديه

ووعائهاوعفاصهاعددهاعلىاللقطةمالكغيراطلاعوأما

وكتمانها،بإخفائهاجاريةالعادةفإن،الندرةغايةفيفأمرووكائها

ممتنع.بالا!خرىالصورتينإحدىفإلحاق

وحسا،عقلا،واستحالتهببطلانهفمقطوع)2(بأمينالالحاقوأما

سنة)3(.عشرينبابنسنةستينابنكإلحاقفهو

سبحانهاللهوضعهالذيالشبهعلىمدارهاالتيالقافةينكروكيف

)1(

)2(

)3(

قولهإلى"يمينهمعالمرتهنقولفالقولق!رهفيلمرتهنوالراهناختلف

من"د".ساقط"مرجحبلاأحدهمانرجحأن"فإماهنا

له"."سبيل:و"و"في"هـ"

"باثنين".:و"و"وفي"د"،"بأبوين":في"!"

381(،)8/المغني)01/452(،البيهقيسننوانظر:.من"أ"مثبتة"سنة"

المعادزاد)9/334(،لمزنيمختصر)038(،يعلىلابيالصغيرالجامع

384(.)17/لكبيرالحاوي355(،)1/الموقعبنإعلام)5/423(،
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هذينأحدفأينبأمين)1(؟الولديلحقمنوالولدالوالدينبين

؟)2(والقياسوالعرفوالشرعالعقلفي،الاخرمنالحكمين

سببهببطلانيقطعالاحكاممنحكماقطورسولهاللهأثبتوما

حكماأحسنلافائه،ذلكمنسبحانهأحكامهفحاشاعقلا،أوحسا

ليته:العقليقولحكمايحكمولا،عدلولا-وتعالىسبحانه-منه

بحسنها،والفطرةالعقولتشهدمماكلهاأحكامهبل،بخلافهحكم

سواها.موضعهافييصلحلائهو،حسنهاوالوجوهأتمعلىووقوعها

تجدلم)3(أمينابنالولدكونالعقولعلىعرضتإذانتو

موافقهذافان،البينالشبهأشبهه)4(لمنالولدلكونكقبولهالهقبولها

وسنته.لعادتهمخالفوذلك،حلقهفيوسنتهاللهلعادة

-الدعوى-وهوالالحاقسببفياستويا("إلهما):وقولهم

."النسبلحوقوهو،الحكمفيفيستويان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

حمحنيفةأبيالامامقولحكماباضينوالالحاق"باثنين".في"وإ:

244(،)6/الصنائعبدائع71(،)17/المبسوط:انظر.والجمهورصاحباه

البيهقيسنن334(،)9/!الام"معالمزنيمختصر244(،)4/الرائقالبحر

الجامع)2/201(،المحرر381(،)17/الكبيرالحاوي)01/452(،

.(166)4/الفروقتهذيب)038(الصغير

666(.)4/الفروقتهذيب:انظر

".اثنين"ابن:و"و"و"!"في"ب"

".شبهه"من:و"و"و"د"و"ب"في"أ"

قد"."إنهم:في"ا"
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المدعيجهةغيرمنبيانهايطلبالدعوىصحةأنالقاعدة:فيقال

القائف،عليهيطلعالذيبالشبهبيانها)1(هاهناأمكنوقد،أمكنمهما

فإذا،الدعوىبمجردصحتهااعتبارمنأولىبذلكصحتهااعتبارفكان

-كالفراشالمدعيجهةغيرمنصحتهايبينالذيالسببانتفى

فياستويافيها)3(استويافاذا،الدعوىإعمالبغير)2(-والقافة

تعملنفاو،الشرعقواعدومقتضى،الفقهمحضفهذاحكمها،

اللهنصبهائذيالبينالشبهمنيخالفهاماظهورمعالمجردةالدعوى

مخالففهذاوقدرا،شرعاالنسبلثبوتعلامة-وتعالى-سبحانه

.الشرعولاصولللقياس

يبينلمااسم"البينةو"")4(،المدعيعلىالبينة":لمجيمالنبيقالوقد

أحدجافبمنكان،فاذاالدعوىصحةمبينوالشبه،الدعوىصحة

لهما.النسبكانجهتهمامنكانوإن)6(،لهالن!سبكان()المتداعيين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)7("
نتاجفيلأثرالادمينتاجفيوالقافةالشبهأ،نر"لو:وفولهم

من"ب".ساقطة"بيانها"

"بقي".:لعله:الكتابعلىتعليقهفياللهرحمهبازابنالعلامةقال

من"ب".ساقطةفيها،"استويا

تخريجه.تقدم

"المتلاعنين".:و"هـ"وفي"د"

"فإذا".:و"هـ"و"د"في"ا"

71(.)17/المبسوط:انظر
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."نالحيوا

:وجوهمنجوابه

مجردسوىدليلاعليهايذكروالمإذ،الملازمةمنعحدها:

)1(؟والحيوانالئاسبينوعقلاشرعاالتلازمفأين،الدعوى

ولا،مكنمهماالانسابثبوتإلىمتشوفالشارعأن:الثاني

بالفرانرثبتهولهذا،إثباتهيتعذرحيثإلاالنسببانقطاعيحكم

.)2(الحيواننتاجيثبتلابمثلهاالتيوبالاسبابوبالدعوى

،للأبوحقللولدوحقللهحقفيهالنسبإثباتن:الثالث

وتمامها)3(،مصالحهمقوامبهماالعبادبينالوصلحكاممنعليهويترتب

.الحيواننتاجبمثلهايثبتلاالتيالطرقبأنواعالشرعفأثبته

ويكتم،التسترغايةفيغالبايقعإلماوهو،الوطءسببهأن:الزابع

سببهعلىالبينةكلففلو،عليهوالبعيدالقريباطلاعوعنالعيونعن

ولهذا،بينهمالتيالصلاتأحكاموفسدت،ادمبنيانسابلضاعت

بمجردابوحنيفةاثبتهحتى،وشبهودعوىفراشمنشيءبايسرثبت

وأثبتهالاخر)4(،إلىأحدهماوصولبعدمالقطعمعالعقد،

)2(

)3(

)4(

-.تعالىاللهرحمه-بازابنالعلامةوصححها،من"جى"مثبتة"والحيوان"

385(.)17/الكبيرالحاوي)8/378(،الطالبينروضة:انظر

من"أ".مثبتة"وتمامها"

الدرالمختار)4/348(،القديرفتح)4/262(،الزائقالبحرانظر:

)5/453(.البناية)3/578(،
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)1(!
نأومعلوم،للنسباحتياطامنهماخروجهبعدمالقطعمعمين

بكثير.ذلكمنقوىوأولىالشبه

المجرد،المالهوإلماالحيواننتاجمنالمقصودأن:الخامس

منالمالدعوىفأين،النسبدعوىبخلاف،محضمالدعوىفدعواه

الاخر؟ثبوتاسبابمنأحدهماثبوتاسبابينو)2(؟النسبدعوى

النقل،ويقبل،عليهويعاوض،بالبذليباجالمالأن:السادس

ذلك.بخلافوالنسب،عنهالرغبةوتجوز

فيالفرقمنالادميينأشخاصبينجعلسبحانهاللهأن:السابع

يقعولا،بعضمنبعضهمبهيتميزماوحلاهمصواتهموصورهم

غايةفيإلاوجهكلمنالشخصانيتساوىبحيث،بينهمالاشتباه

أشخاصبينمثلهيوجدلاالقدروهذا،الفرقمنبدلاألهمع،الندرة

بينيميزالحسيكادفلا،أغلبوالتماثلأكثرفيهالتشابهبل،الحيوان

يقعقدكانوان،بيهوأمهإلىمنهماكلبردغيرهونتاجالحيواننتاج

أحدهمافالحاق،الادميأشخاصإلىبالنسبةقليلوقوعهلكن،ذلك

ممتنع.بالاخر

-.)3(
أمروهو،الشبهعلىالقافةفيالاعتماد"إن:لمحودهم

)1(

)2(

)3(

."ثنينلا":"و"و"د"و"ب"وفي

.2(444/)الزائقالبحر،2(44)6/الصنائعبدائع،71(/)17المبسوط:وانظر

و"و".من"ب"ساقطة"النسبدعوىمنالمالدعوى"فاين

385(.)17/الكبيرالحاوي:وانظر

السابقة-السبعةالاجوبةلكونخطأوهو."الثامن"و"جى"عدا"أ"النسخفي
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وإن،القائفإلىحاجةفلابالمشاهدةحصلفان،بالحس)1(مدرك

."القائفقوليقبللميحصللم

:نوعانبالحسالمدركةالامور:يقالأنجوابه

والبياضوالقصر،كالطول،والعامالخاصفيهيشتركنوع

لابماوالشاهدالمخبرتفردفيهيقبللافهذا،ذلكونحووالسواد،

معه.الناسيدركه

ومعرفة،الهلالكرؤية،الاشتراكفيهيلزملاما:والثاني

ونحو،والنقصانالزيادةفيوالنهار)2(الليلمنكلوأخذ،الاوقات

وكبر،القسمةتعديل"من،الخبرةأهلبمعرفتهيختصمماذلك

)3(مستندهمماوأمثالهفهذا،ذلكونحو،والخرص،وصغرهالحيوان

والاثنين.الواحدقولفيهفيقبل،فيهالاشتراكيجبولاالحس

الولدبين)4(التشابهفان،الآدميينبينوالتماثلالتشابه:هذاومن

خفيا،ظهوزا،أعضائهوهيئة،وشكلهالطفلصورةفييظهروالوالد

لبنيذلكتعرفالعربكانتولهذا،غيرهدونالقائفبمعرفتهيختص

)1(

)2(

)3(

)4(

".الحيواننتاجفيلأثرالادمينتاجفيوالقافةالشبهاثر"لو:لقولهمجوابا

جوابا.وليسلهماخرتعليلاالمؤلفذكروهنا

.""يدرك:ا""في

و"هـ".من"د"ساقطة"والئهار"

"يسنده".:و"هـ"في"د"

من"هـ".ساقطةبين"التشابهفإن"الادميين
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القائففييشترطولابهم)1(،يختصلاألهمع،بهلهموتقر،مدلج

منهم.كونه

يقضىهلالقائفعنأحمدسألتسعيد:بنإسماعيلقال

5ذلك)2(يعرفونالحجازوأهل،علمإذابقولهيقضى:قال؟بقوله

لاجداضعيفوهذامدلجيا)3(،كونهالشافعيةبعضوشرط

إليه.يلتفت

الله-رضيعمرعندجالسا"كنت:حاطببنعبدالرحمنقال

عمرفقال،ابنهألهيدعيكلاهما،غلامفيرجلانفجاءه-،عنه

ابنانظر:فقالفجاء،المصطلقبنيأخاليادعوا-:عنهاللهرضي-

المصطلقوبنو،الخبربقيةوذكر")4(فيهاشتركاقد:فقال؟تراهأيهما

مدلج.بنيفيلهمنسبلاخزاعةمنبطن

مزينة،منوهوالقياقةفيغايةكان()معاويةبنإياسوكذلك

أحمد:قالوقد،كندةمنوهو،قائفاكانالقاضيالحارثبنوشريح

مدلج.ببنييخصهولم،ذلكيعرفونالحجازأهل

والقاسمينالخرصهلوالخبرةكأهلالقيافةأهلأن:والمقصود

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

الاحوذيتحفة)4/948(،المحتاجمغني(،ه)12/7الباريفتحانظر:

.(157/)1الطالبينمنهاج،273()6/

.تقدم

.437(/)1المهذب:انظر

)058(.صتخريجهتقدم

)4/236(.القعاعكشاف354(،)16/الكبيرالشرح:انظر

506



فيهاولهم،لهمالمرئيةالمشاهدةالامورعلىاعتمادهمممن،وغيرهم

والمساحة،والقدروالاختلافالتماثلمنبمعرفتهايختصونعلامات

الواحدبينهممنفيراه،الهلاللرؤيةيجتمعونالناسذلكمنوأبلغ

الجمع.بقيةدونقولهماأوبقولهفيحكم،والاثنان

المشتركينبينوالاختلافالاجانببينالتشابهندرك"إذا:قولهم

".النسبفي

أجرىالذيوهو،ذلكخلافاكثرالظاهرلكن،نعم:قلنا)1(

والعلامةالدليلعنالتخلفوجواز،العادةبه-وتعالىسبحانه-الله

مامعارضةعدمعنددليلايكونأنعنيخرجهلاالنادرفيالظاهرة

ابنه؟وأله،والولادةالنسبعلىدليلالفراشأنترىألا،يقاومه

ماءغيرمنالولدوتخليق،دلالتهتخلفكثيرا-يقع-بلويجوز

أماراتوكذلك،دليلاالفراشكونذلكيبطلولا،الفراشصاحب

أحكامهاعنهاتتخلفقدوغيرهاوالتقويموالقسمةالخرص

الشاهدينشهادةوكذلكاعتبارها،ذلكيمنعولاومدلولاتها،

الرحم،براءةعلىالواحدوالقرء)2(الافراءدلالةوكذلكوغيرهما،

ذلكوأمثالذلكووقوع،دلالتهتخلفجوازمعظاهردليلهوإلما

كثير.

.(124المعاد)5/زاد:انظر(1)

المطلعانظر:الاضداد.منوهوالطهرأوالحيض:القافبفتحالقرء)2(

.)334(
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فيه،اشتركاوقد،النسبللحوقموجبالاستلحاقإن":قولهم

."موجبهفيفيشتركان

،الدعوىعنخارجبأمرأحدهمايتميزلمإذا،صحيحهذا:قلنا

تميزلوكما،بهاللحاقكان،والشبهكالفراش،اخربأمرتميزإذافأما

الحقيبينلمااسمفإذها،البيناتأقوىمنبينةنفسهالشبهبل،بالبينة

يجوزمنبشهادةظهورهمنأقوىبالشبههاهناالحقوظهور،ويطهره

بعدميقطعفراشمنبكثيرقوىو،والكذبوالغلطالوهمعليه

فيه.الزوجيناجتماع

إلخ."...حاكمواماشاهدإما"القائف:قولهم

أحمد)1(،عنروايتانهما،بالقافةيقوللمنقولانفيههذا:قلنا

حاكمهوهلالقائفأنعلىمبنيان)2(،الشافعيلاصحابووجهان

ذلك،علىمبنيينليسااخرينوعندأصحابنامنطائفةعندشاهد؟أو

حاكميننعتبركماشاهدأوحاكمالقائف:قلناسواء،جارالخلافبل

.الصيد)3(جزاءفي

)1(

)2(

)3(

.3(1/75)6لانصافا،3(10)الاصوليةئدلفواواالقواعد:انظر

التهذيب402(،)1/للماورديالاقناع345(،)6/الام:انظر

293(.و)17/386

الاستذكارانظر:.تعالىاللهرحمهمالكالامامعنوروايتان

.2(13)5/المنتقى،8(/1)الفروق،(186)22/

بدائع،357(/1)6الانصاف،03(1)الاصوليةوالفوائدالقواعد:انظر

.(1/6)لفوائدا
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كما،شاهداجعلناهوان،ذلكجاز:وحدهقولهقبلناإذاوكذلك

.وحدهونحوهموالطبيبوالمقوموالخارصالقاسمقولنقبل

جعلناهفإنمخبزا،أوشاهداكونهعلىالخلافيبنيمنومنهم

جعلناهوان،الدينيةالامورعنكالخبر،وحدهبخبرهاكتفيمخبرا

الشاهدفان،ضعيفأيضاوهذا)1(،وحدهبشهادتهنكتفلمشاهدا

لموالشريعة،بهأخبرفقدبشيءشهدمنوكل،شاهدوالمخبر،مخبر

الشهادةقبولفياشترطمنأصلعلىهذاوالما،أصلاذلكبينتفرق

ذلك)2(،ضعفبيانتقدموقدالاخبار،مجرددون"الشهادة"لفظ

علىتدل-والسنةالكتابمن-كثيرةالادلةبل،عليهدليللالهو

خلافه.

ليسبعدهوالصحابةغ!ي!النبيعنالقافةفيرويتلتيوالقضايا

ابنه"أله"أشهدبلفظةتلفط:للقائفقالواألهممنهاواحدةقضيةفي

،خبرهمجردعلىالاعتمادوقعوالماأصلا،القائفبذلكتلفطولا

بهذاتشعرلاأحمدونصوص،تأملهلمنبينوهذا،منهشهادةوهو

الائمةنصوصفييتصرفونالمتأخرونوالما،بوجهذكروهالذيالبناء

،مقالفيلهمجرىولا،بباللاصحابهايخطرلمماعلىويبنونها

المحتاجنهاية)4/938(،المحتاجمغني)6/345(،الام:انظر)1(

المغني)01/126(،والتحصيلالبيان)5/533(،المنتقى)8/375(،

الانصاف2(،13)5/القرطبيتفسير533(،)5/الفروع376(،)8/

/16(5)355

)953(.ص)2(
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بهايقوللالوازمطردهمنيلزمهمثم،بعضعنبعضهم)1(ويتناقله

إلىذلكويضيفبها،القول)2(ويلتزميطردهامنفمنهم،الائمة

ويفتى،الائمة)3(بجاهالناسبينفيروج،بهيقولونلاوهم،الائمة

خلافه.علىنصقديكونبل،قطيقلهلموالامامبهويحكم

المسألة:هذهفيأحمدالامامنصوصنذكرونحن

الولدعنيسألأباعبداللهسمعت:النسائيمحمدبنجعفرقال

ألحقاهفانالقافة،منرجلانلهيدعى:قال؟الرجلانيدعيه

له)4(.فهوبأحدهما،

بينجاريةعنأبوعبداللهسئل:المصيصيداودبنمحمدوقال

قالإن:لهقيل،لهفهوبأحدهماألحقوهإن:قالعليها؟وقعارجلين

واحدقوليقبللا:قاللهذا؟هو:الآخروقال،لهذاهو:القافةأحد

.)6(كشاهدين(فيكونا)،اثنانيجتمعحتى

وقال،لهذاهوالقافةاحدقالإن:عبداللهلابيقيل:الاثرموقال

فيكونا،اثنانيجتمعحتىواحدقوليقبللا:قاللهذا؟هو:الاخر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."ولهيتنا":"ا"في

."ويلزم":و"و"أ""وفي

."هتجا":"ب"في

.(61/653)فنصالاا:نظرا

."ليكونا":"دو""أ"في

355(.)16/الكبيرالشرح،(61/853)فنصالإا:نظرا
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.له)2(فهولهذاأنهالقافةمناثنانشهدواذا،)1(كشاهدين

العدد،فيهفيعتبر،بالشبهحكمبألهالقولهذارجحمنواحتج

الصيد.جزاءفيبالمثلكالحكم

منبكثيبرأظهرالصيدفيالمثليةدركلان؛أولىهو)3(بل:قالوا

قوله.إلىواطمأنتالنفسسكنتغيرهالقائفتابعفاذا؛هاهنادركها

الرجلين:بينيكونالولدفي-طالبأبيروايةفي-أحمدوقال

يقولماإلى(انظر)منهما)4(،فهومنهماهو:قالفاذا،القائفيدعى

.لواحد)6(فهولواحدجعلهوإن،القائف

يقضىهلالقائفعنوسئل:سعيدبنإسماعيلروايةفيوقال

علم.إذابذلكيقضى:فقال؟بقوله

)8(وصاحب)7(القاضياختيار-وهوالقولهذاحجةومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

."تدر":د"و""و"ب"ا"في

355(.)16/الكبيرالشرح358(،)16/الانصاف:انظر

من"!".مثبتةهو""

من"د".ساقطةمنهما""فهو

"نظرا"ه:في"!"

355(./)1صالحمسائل،355-356(/)16الانصاف:انظر

يعلى.أبي

356(.)16/الانصاف)16/356(،الكبيرالشرح:انظر
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أهلوقول)2(،الشافعيمذهبمنوالصحيح"المستوعب")1(،

وصح(،)وحدهالمدلجي)4(مجززبقولسرعصي!النبيان:الظاهر)3(

)6(،تقدمكما،وحدهالمصطلقياستقافأله-عنهاللهرضي-عمرعن

.)7(بقولهواستلحق،وحدهكلدةابنعباسابنواستقاف

لمإذالواحدوالبيطاربالطبيبيكتفىأنهعلىأحمد)8(نصوقد

والله،كذلكثالثةيةرولهفتخرج،مثلهوالقائفسواهيوجد

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

هـ-رحمه616سنةتوفي،السامريالحسنبنمحمدبنعبداللهبنمحمد

لذهبشذرات121(،)2/الحنابلةطبقاتعلىالذيلانطر:-.تعالىالله

)942(.احمدالاماممذهبإلىالمدخل)7/126(،

الالفاظمختصركتابوهو..المهملةلعين"بكسربدرانابنعنهقال

مذهبفيصنفمتناحسنكتابفهووبالجملة..والمعانيالفوائدكثير

)942-043(.المدخل"ا.هـ...جمعهوأحمدالامام

التهذيب)8/375(،المحتاجنهاية)4/938(،المحتاجمغنيانطر:

038(.)17/الكبيرالحاوي)8/347(،

.(435)9/المحلى:انكر

من"!".مثبتة"المدلجي"

تخريجه.تقدم

ص)058(.

تخريجه.تقدم

)7/693(،الزركشيشرح)14/273(،المغني324(،)2/المحررانطر:

المنتهىغاية)9/424(،النهىاوليمعونة)4/9131(،البنالابنالمقنع

106(،)3/الاراداتمنتهىشرح)2/993(،الصغرىالرعاية)3/705(،

)565(،الراغبهداية)286(،الطالبدليل262(،)2/المخدراتكشف

694(.)2/السبيلمنار

611



فاذا،منهوجوداأكثرلانهما؛والبيطارالطبيبمنأولىهذابل،أعلم

أولى.فالقائف-غيرهعدممع-منهمابالواحداكتفي

الولدقصةفيبالقافةيحكمالموسليمانداود"إن:قولكمماو

."المرأتانادعتهالذي

المرأتينتداعيفييعتبرهل:بالقافةالقائلوناختلفقد:فيقال

لاصحابوجهانذلكوقي؟الرجلينتداعيفييعتبركما

:)1(الشافعي

الرجلين.)2(تداعيفياعتبروان،هاهنايعتبرلا:أحدهما

يقينا)3(،الاممعرفةإلىالتوصليمكنناأنابينهماوالفرق:قالوا

القافة،إلىفاحتجنا،ذلكإلىفيهلناسبيللافانا،الاببخلاف

.إشكالفلاهذاوعلى

تجريكماهاهناتجريالقافةأن-:الصحيحوهو-الاخروالوجه

يهوديةفي()الحكمابن)4(روايةأحمد-فيقال،الرجلينبين

هذافييكون:لهقيل-المسلمةولداليهوديةفادعت،ولدتاومسلمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)4/705(،الطالبينروضةانظر:

.)17/693(

"دعوى".و"د":في"ب"

من"ا".مثبتة"يقينا"

"ابي".في"ا":

الاحول،أبوبكرالحكمبنمحمد

)2/592(.الحنابلةطبقات:انظر

الكبيرالحاوي)8/347(،التهذيب

-.تعالىالله-رحمههـ223سنةتوفي
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.حسنه)1(ما:قال؟القافة

منالشبهيأخذالولدأنعلىدلتالتي)2(المتقدمةوالأحاديث

.القولهدهاصحةعلىتدل،تارةالابومن،تارةالام

ذلكفيتقدموقد،بالشبهحكم)3(هوإنمابالقافةالحكمفان

وعبدالله،)6(وثوبان(،)مالكبننسو)4(،سلمةوأم،عائشةحديث

يدللا-الأببخلاف-يقينامعرفتهايمكنالاموكون)7(،سلامبن

عدمعندنستعملهاإنمالانا؛المرأتينحقفيتعتبرلاالقافةأنعلى

عدمالاممعرفةتيقنعنداستعمالهاعدممنيلزمولا،الاممعرفة

عندالرجلينحقفينستعملهاإنماأناكمابها،الجهلعنداستعمالها

تيقنه.عندلا،الفرالشتيقنعدم

شريعةذلك)8(يكونألافامايعتبراها؛لموسليمانداودكونماو

للولدهالقافةلدعياشرعاذلككانلوإذ،الظاهروهو،لهما

حقفيلكن،الشريعةتلكفيمشروعةالقافةتكونأنوإما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)8(

)16/343(.الكبيرالشرح381(،)8/المغني:انظر

لأصحابووجهاناحمدعنروايتانهمابالقافةيقول"لمنالمؤلفقولمن

من"هـ".ساقطة"المتقدمة"الاحاديثهناقولهإلى"...مبنيانالشافعي

".بالشبهيتوهم"إئما:"في"

)584(.صتقدمعائشةوحديثص)583(.تخريجهتقدم

ص)585(.تخريجهتقدم

ص)584(.تخريجهتقدم

ص)585(.تخريجهمد

."كونلان":في"و"
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كلامهفلاوحينئذ،شريعتنا)1(فيالقولينأحدهوكما،الرجلين

الشبهأمراللهنبيعلىأشكلولكن،مطلقامشروعةتكوننوإما

قدبل،صورةكلفيالحاليعلملاالقائفنو،لهيطهرلمبحيث

.كثيراعليهيشتبه

فيالقافةحكمإبطالعلىالقصةفيحجةفلاتقدير،كلوعلى

أعلم.والله،شريعتنا

بامين،الولدإلحاقإبطالفيصريحةوسليمانداودقصة)2(بل

عليهماالله-صلواتالكريمينالنبيينمننبيبهيحكملمفانه

لاقصتهماعليهدلتفالذي،الحكمهذاإلغاءعلىاتفقابل-وسلامه

القصة.عليهدلتماغيربهيقولونوالذي،بهيقولون

فصل

الثلاثةادعاهالذيالولدفيعليقصةفيأرقمبنزيدحديثماو

.)4(ذكرهتقدمكما،جدا)3(مضطربحديثفهو،بينهماوالاقراع

)1(

)2(

)3(

)4(

المغني693(،لم)17الكبيرالحاوي705(،لم)4الطالبينروضةانظر:

الصنائعبدائع71(،لم)17المبسوط343(،لم)16الكبيرالشرح381(،لم)8

24(.4لم)4الرائقالبحر،24(4لم)6

."قضية":"و"في

الحديث:باضطرابقالوممن.الحديثفيتكلممنقريباالمؤلفسيذكر

الضعفاءفيوالعقيلي204(،لم)1العللفيعنهابنهذكرهكماابوحاتم

فيالحديثهذاافردائه-تعالىالله-رحمهرجبابنوذكر245(،لم)2

236(.لم)3القواعد:انظر.جزء

)495(.ص
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الحديث؟هذاعنحنبلبنأحمدسألت:سعيد)1(بنعليقالوقد

.صحيخا)2(أعرفهولاهذاماأدريلا،منكرحديثهذا:فقال

وقعواثلاثة"أنأرقمبنزيدحديث:منصوربنإسحاقلهوقال

.إلي)3(أعجبالقافةفيعمرحديث:قال؟واحد"طهرفيامرأةعلى

علىيتابعلاالخليلبنعبداللهأن:")4(تاريخه"فيالبخاريوذكر

.()الحديثهذا

منكر.حديثإنه:أحمدقوليوافقوهذا

عليعنأبيهعنظبيانأبيبنقابوسرواهما:أيضا)6(عليهويدل

فجاءتواحد،طهرفيامرأةعلىوقعارجلين"أن-عنهاللهرضي-

يرثهماجميغا،ابنهماوجعلهالقافة،)7(عليلهفدعابولد،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اللههـرحمه257سنةتوفي،ابوالحسنالنسويجريربنسعيدبنعليهو

)8/474(،حبانلابنالثقات)2/126(،الحنابلةطبقاتانظر:.تعالى

)02/447(.الكمالتهذيب

إعلام)3/2232(،رجبابنقواعد)382(،الحديثفيالمحررانظر:

)3/177(.السننتهذيب82(،)2/الموقعين

الموقعينإعلام043(،)5/المعادزاد:وانظر041(.)1/الكوسجمسائل

)3/233(.رجبابنقواعد(،3/178السننتهذيب)2/28(،

الكبير)5/97(.التاريخ

الكبيرالضعفاء)01/451(،البيهقيسنن)5/928(،الكاملوانظر:

09(.)4/الاعتدالميزان245(،)2/للعقيلي

161(.)1/قتيبةلابنالحديثمختلفتأويل:انظر

و"و".و"هـ"من"ب"ساقطة"علي"
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)1(8
الاخذ-عنهاللهرضي-عليمذهبأنعلىيدلوهذا،ويرلانه"

القرعة.دونبالقافة

هناكيكنلمإذاهوإنماالقرعةاستعمالمنفالمعهوديضا؛و

حكفا،وإما،شهادةإما:مرجحةالقافةأنومعلومسواها،مرجح

وجودها.معالقرعةإلىيصارفلا؛فتيا)2(وإما

ولا)3(،القرعةفيعليبحديثيأخذونلاالقافةفنفاةوأيضا؛

.بهذا)6(ولابهذا()يقولونفلا،القافة)4(فيعمروحديثبحديثه

لاوثابتايكونأنإما-:عنهالله-رضيعليحديث:فنقول

تحتملعينيواقعةقهوثابئاكانوإن،إشكالفلايثبتلمفان،يثبت

وجوها:

الوقتذلكوفيالمكانذلكفيوجدقديكونلاأنأحدها:

لعدميكونأو،لهيتبينولمالقائفعلىأشكلقديكونأو،قائف

يجزملموهذاوهذاهذاالقصةاحتملتوإذا،شرعياطريفاالقيافةكون

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ص)581(.تخريجهتقدم

ظئا"."واماوفيها،من"ب"ساقطة"فتيا"

ص)495(.المتقدم

ص)957(.المتقدم

"يقولونفلاالقافةفيعمروحديثبحديثهولاالقرعةفيعلي"بحديث

من"و".ساقطة

هذا".ولا"هذاو"هـ":و"د"في"ب"
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أمرينالقصةتضمنتوقد،بدليلإلاالاحتمالاتاحدبوقوع

مشكلين:

بالقرعة.النسبثبوت:أحدهما)1(

للاخرين.الديةبثلثيالقرعةلهخرجتمنإلزام:والثاني

الظاهر-أهلكبعض-والتعليلالحكمونفىالحديثصححفمن

إلاهناليس:وقال،حكمةولاعلةولامعنىإلىيلتفتولمبهقال

.والانقيادالتسليم

تعذرتإذاإنه:يقولفقد،والحكمةالتعليلطريقسلكمنماو

ضياعمنأولىالقرعةإلىالمصيركانعليهاالامرشكلأوالقافة

أمهناكحإلىينظروهو،لهنسبلاهملا)2(وتركهالولد،نسب

طريقفإنها،النسبإثباتإلىالطرقأقربهاهنافالقرعةوواطئها،

لتعيينصالحةكانتواذاسواها)4(،الطرقسدت)3(وقد،شرعي

منالزوجةوتعيينالحر،منالرقيقوتعيين،المطلقةالأملاك

.؟غيرهمن()النسبصاحبلتعيينتصلحلافكيف،الأجنبية

،الاموالحفظطرقمنأوسعالانسابحفظطرقأنوالمعلوم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)5/53(.الهماملابنالقديرفتج043(،)5/المعادزاد:انظر

"مهملا".:في"أ"

"استدت".:و"و"و"هـ"و"د"في"جه!

سواها"."إلا:في"و"

".الفراش"صاحب:في"د"
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المستحقلاخراجشرعتفالقرعةتشوفا)1(،أعظمذلكإلىوالشارع

فعملت،حقيقةأبوههوالمتداعيينحدوهاهنا،تارةولتعيينه،تارة

اشتباههاعند)2(الزوجةتعيينفيعملتكما،تعيينهفيالقرعة

.قدراتخرجهكما،شرعاالمستحقتخرجفالقرعة،بالأجنبية

فياستبعادفلا،شفاءفيهماواعتبارهاصحتهاتقريرفيتقدموقد

المستبعد.هوذلكخلافبل،طريقاتعينهاعندبهاالالحاق

لصاحبيه،الديةبثلثيالقرعةلهخرجتمنإلزام:الثانيالامر

صالحاكانالاخرينمنواحدكلوطءفإنوجه)3(،لهأيضاوهذا

فلماالامر،نفسفيلهالولديكونانويحتمل،لهالولدلحصول

من)4(يرجوهالواطئينمنكلكانماابطلتلأحدهمالقرعةخرجت

فقد،لهالزرعيكونانيرجوبذرامنهمكلبذرفقد،لهالولدحصول

)1(

)2(

)3(

)4(

.(143المعاد)5/زاد:نظر

."امه":و"و"هـ"و"د""في

يزد"،ولموجهله:فقالشيخناعنه"وسألت:اللهرحمهالقيمابنوقال

الاشكاليدفعآخربلفطمسندهفيالحميديرواهقد"ولكن:عقبهوقال

بهلحقلماالولدلانوهذا"لصاحبيهالجاريةقيمةثلثي"وأغرمه:قالجملة

علىإفسدهمااللذينثلثيهاقيمةفغرمهثلثهافيهاولهولدأمصارت

وأوهمالولدديةثلثيوذكر،لمحفوظهوهذافلعلبالاستيلاء،الشريكين

بينهمايكونفلابهايودىالتيهيلائهابالذيةالجاريةقيمةعنعبريكون

المعادزادوانظر:)3/178(،السننتهذيب"ا.هـ،إعلموالله،تناقض

)208(.الحميديمسند)2/92(،الموقعينإعلام431(،)5/

من"أ".مثبتة"يرجوه"
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يضمنأنالعدلمنكانبالزرعأحدهمفازفإذاالبذر،فياشتركوا

ثلثيهاضمانفلزمهشرعا،الولدقيمةوالدية،القيمةثلثيلصاحبيه

معدونهما،بهاستبدالذيالولدثلثيعوضالثلثانإذ،لصاحبيه

حصوله.سببفياشتراكهما

وأقيستهم،بارائهميثبتونهاالتيالاحكاممنكثيرمنأصحوهذا

أظهر.فيهوالمعتى

المغرور،ولدفيذلكمثل-عنهماللهرضي-الصحابةاعتبروقد

علىرقهفوتلمابمثلهفداءهالواطىءوألزموا،بحريتهحكمواحيث

منهيكونوطءهناكسيدهامنيوجدلمأنهمعهذا)1(،الامةسيد

فيلامهتابعاالولدكانلماولكنالواطىء،هووحدهالزوجبلولد،

الولد-بانعقادذلكفاتهفلمالسيدها،رقيقايكونأنبصددكانالرقى

بالدية؛يلزموهولم،نظيرهلهيغرمبأنالواطىءلزموا-أمتهمنحرا

علي)2(قصةوفيحرا،عليهيفوتولمرقيقا،عليهفوتإنمالانه

حصةفلزمهحرا،القارعالواطىءفوتهالذيكان-عنهالله-رضي

الدية.نصفلزمهواحداكانولوالديةمنصاحبيه

!ي!اللهرسولعنصحيحاكانفان،الحديثوجوهأحسنفهذا

)1<

)2<

رواهكما-عنهماالله-رضيوعثمانعمرعن)4/366(،شيبةبيابنرواه

ونصب211(،)2/المدونة:وانظر.عنهاللهرضيعليعن032()4/ايضا

الموقعينإعلام431(،)5/المعادزاد917(،)2/الدراية(،011)4/الراية

/2(.)92

ص)495(.ذكرهاالمتقدم
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التوفيق.وبالله،سواهقولولا،بموجبهالقولهوالصحيحفالقول

.)1(الدعاوىفيالناسبينالحكمفيكلههذا

المسمىفهوالدعوىعلىيتوقفلافيمابينهمالحكموأما

هذابإفرادالعادةجرتوقد،الحسبةوالي:لهوالمتولي)2(،بالحسبة

خاصة،بولايةالمظالمولايةأفردتكما،خاصةبولايةالنوع

بولايةوصرفاقبضاالمالوولاية،المظالموالييسمىلهاوالمتولي

لاحصاءوالمتولي،البلدوناظر،وزيرايسمىلذلكوالمتولي،خاصة

والمتولياستيفاء،ولاية:ولايتهتسمىوضبطهووجوههالمال

السر،ولاية:ولايتهتسمىعليههوممنوتحصيلهلاستخراجه

فيوالحكم،الحقوقواثبات،الخصوماتلفصلوالمتولي

هووبطلانهاالعقودوصحة،والنفقاتوالطلاقوالانكحة)3(الفروج

كليتناولالاسمهذاكانوان،والقاضيالحاكمباسمالمخصوص

جميعهمالولاياتهذهأصحابفيدخل،بينهماوقاضاثنينبينحاكم

حكمتمواذاالى+أفلهاالأمنئقوأتؤأنيامركغلله!إن>:تعالىقولهتحت

."عوىلدا":"أ"في(1)

عنونهيتركهظهرإذابالمعروفامرشرعا:وهيالحاءبكسرالحسبة)2(

الاحكام)315(،للماورديالسلطانيةالاحكام:انظر.فعلهظهرإذاالمنكر

)82(.الاحتسابونصاب)284(،يعلىلابيالسلطانية

.""التزوج:ا""في)3(
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فلا>:تعالىقولهوتحت58[(]النساء:لائعدذتخكمواأنالأسبين

بما!سكملؤومنقليلأثمناثاينيلتمثترواولاخشونوفاستخشو

همفأورد>:را،[44:!(]الماندةاتبهفرونهمباولعكاللهأرر

[47:<]المائدةالمشقونهمفأولتك>:وقوله[54:(]المائدةالظنمون

[94:هواءهم<]الماندةولاتتبعاللهأنزلبمابئنهماضكموأن>:قولهوتحت

بغيرذبحفقدالقضاءولي"من:وقوله")1(،ثلاثةالقضاة":!شيموقوله

عننويىمنمنابرعلىاللهعند"المقسطون!ير:وقوله")2(،سكيني

ليهم!وحكمهمفييعدلونالذين،يمينيديهوكلتا،الرحمنيمين

)1(

)2(

فيلنسائيو5(،)3/)1322(رقموالترمذي3(ه)73رقمداودابورواه

والحاكم،(01)231/4()5رقمماجهوابن،[461)3/(ه)229رقمالكبرى

رقم،377(4/)الاوسطمعجمفيوالطبراني،(01/991)والبيهقي،(09)4/

(1)154رقم2(0)2/الكبيرالمعجموفي)6753(رقم388()7/و364()1

صحيححديث"هذا:الحاكمقال.عنهاللهرضيبريدةحديثمن)1156(و

وقالا.هـ."مسلمشرطعلىصحيحب!سنادشاهدولهيخرجاهولمالاسناد

ا.هـ."صحيحشاهد"وله:قال."الحديثمنكرالغنويبكير"إبن:لذهبي

المحرر:انظرجيد"إسناده":عبدالهاديابنوقال،9(0)4/المستدركتلخيص

الحافطوحسنه193()الارشاد.كثيرابنقالوكذلك(1)918رقمالحديثفي

.(478)3/الرواةهدايةفيحجرابن

رقمبوداودو365(،و023)2/واحمد)4/543(،شيبةأبيابنرواه

ماجهوابن،)2395(الكبرىفيوالنسائي،()1325رقموالترمذي،3571()

والبيهقي،(4/19)والحاكم،(4/402)رقطنيوالدا،(4/5)(023)8رقم

و)6/286(الثقاتفيحبانوابن221(،)14/المعرفةوفي164(،)01/

القضاةاحبارفيووكيع194(،)11/و261()01/بويعلىو402(،)7/

"،غريب"حسن:الترمذيقال.عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن)1/9(
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.(1")ولواوما

علىيتوقفلاالذيالنوعفيالئاسبينالحكمأنوالمقصود:

الحسبة.بولايةالمعروفهوالدعوى

بعثالذيالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرهو:وأصلهوقاعدته

علىلاجلهوفضلها،الامةهذهبهووصف،كتبهبهوأنزل،رسلهبهالله

قادر،مسلمكلعلىواجبوهذا)2(،للناسأخرجتالتيالاممسائر

غيرهبهيقملمالذيالقادرعلىعينفرضويصير،كفايةفرضوهو

علىليسماالوجوبمنفعليهم)3(،والسلطانالولايةذويمن

يجبلاماالقادرعلىفيجب،القدرةهوالوجوبمناطفان،غيرهم

وقال16[،:(]التغابنأشتطعخمااللهفائقوا>:تعالىقال،العاجزعلى

.")4(استطعتممامنهفاموتوابأمرأمرتكمإذا":غ!يمالنبي

)1(

)2(

)3(

)4(

الذهبي،ووافقه"يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا:الحاكموقال

لابنالعللوانظر:)3/477(،ةالروهدايةفيحجرابنالحافظوحسنه

وصححه)01/29(،السئةشرحفيالبغويحسنهكما)157(،المديني

)2/916(.الصغيرالجامعفيلسيوطي

اللهرضي-عمروبنعبداللهحديثمن)12/453()1827(رقممسلمرواه

0-عنهما

عنوتنهؤنبالمعروفونتاميلئاس(خرجتأفةخير>بهتم:تعالنقولهفي

.[011:عمران<]آلبأللهوتؤمنونالمنكر

يعلىلابيالسلطانيةوالاحكام)315(،للماورديلسلطانيةالاحكام:انظر

257(.)4/الفروق)22(،القربةمعالم)284(،

-)9/801()1337(رقمومسلم264(،)13/)7288(رقمالبخاريرواه
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عنوالنهيبالمعروفالامرمقصودهاالاسلاميةالولاياتوجميع

المؤتمن،الشاهدبمنزلةيكونمنالمتولينمنلكنالمنكر،

يكتبأنوظيفتهالذيالديوانصاحبمثل،الصدقمنهوالمطلوب

وليإخباروظيفتهائذيوالعريفوالنقيب،والمصروفالمستخرج

والمطلوب،المطاعالامربمنزلةيكونمنومنهمبالاحوال)1(،الامر

والمحتسب.والحاكمالاميرمثل،العدلمنه

فيوالعدلالاخبار،فيالصدقعلىكلهاالولاياتومدار

قال،محك!ي!رسولهوسنةتعالىاللهكتابفي)2(قرينانوهماالإنشاء،

ع!ي!النبيوقال،[151:وعذلأ(]الانعامصحذقازفيكلمتوتمت>:تعالى

ظلمهم،علىعانهمو،بكذبهمصدقهممن":الظلمةالامراءذكرلما

يصدقهملمومن،الحوضعلييردولا،منهولستمني،فليس

عليوسيردمنهوأنامنيفهوظلمه!،علىيعنهمولم،بكذبهم

على!تترللشنطينتنزلمنعكنئئكمهل>:تعالىوقال")3(،الحوض

)2(

)3(

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن

.""بالاقوال:ا""في

."قرينتان":أ""في

منهناومئي،فهو،ظلمهمعلىيعنهمولم،بكذبهميصدقهملم"ومن

من"ب".ساقطة"الحوضعليوسيرد

بنوعبد1"32(،)3/حمدو)11/346(،عبدالوزاقرواهالحديثو

والحاكم)4514(،رقم)2/372(حبانبنو)1138(،رقمحميد

بنجابرحديثمن)3/374(المشكلشرحفيوالطحاوي)4/422(،

عنه.اللهرضيعبدالله
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الظالم:لاثيموا،الكاذب:لأفاكفا[22-1222:لشعراء<]أشمأفاككل

(]العلق:خاطعؤكؤبؤ!ناصيؤبالأصيؤلنسفعا>:تعالىوقالالفاجر)1(،

.]15-16

)1(

الذهبي.ووافقه"يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا:الحاكموقال

وعبد)4/243(،احمدرواهعنهاللهرضيعجرةبنكعبحديثومن

006(،)1/)614(رقموالترمذي)6401(،والطيالسي)037(،حميدبن

رقم434()4/الكبرىوفي016(،)7/)8042(و)7042(رقموالنسائي

السنةفيعاصمابيوابن)8/286(،والبيهقي)7831(،و)0783(

)758(.رقم)2/933(

29(،و24)3/أحمدرواهعنهاللهرضيالخدريسعيدأبيحديثومن

رقم)1/952(حبانوابن)2223(،والطيالسي)1187(،بويعلىو

.)286(

)2/59(،احمدرواهعنهما-الله-رضيعمرابنحديثومن

بنخبابحديثومن)07(.رقم04()1/عمرابنمسندفيوالطرسوسي

4(.10)2/مسندهفيوالشاشي111(،)5/احمدرواهعنهاللهرضيالارت

عاصمابيوابن384(،)ه/احمدرواهعنهاللهرضيحذيفةحديثومن

)2832(،رقم)7/253(والبزار)975(،رقم)2/933(السعةفي

"رواه:الهيثميقال)9103(،رقم)3/185(الكبيرلمعجمفيوالطبراني

رجالرجالهالبزاراسانيدحدووالاوسطالكبيرفينيوالطبروالبزاراحمد

وقال)5/251(،الزوائدمجمعا.هـ."كذلكاحمدورجالالصحيح

تعليقا.هـ."ثقاتورجالهجيد"إسناده:عاصمأبيابنإسنادعنالالباني

.أخرىطرقوله)2/933(،السنةعلىالالباني

البغويتفسير)6/914(،لمسيرزاد)9/487(،الطبريتفسير:انطر

)375(."جليلنموذج"المسمىالرازيتفسير204(،)3/
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البر،إلىيهديالصدقفإن،بالصدق"عليكم:لمجيمالنبيوقال

إلىيهديالكذبفانوالكذبوإياكم،الجنةإلىيهديالبروان

.الئار(")1(إلىيهديالفجوروان،الفجور

الصدقبأهلولايتهفييستعينأنأمروليكلعلىيجبولهذا

يؤئدالله"فإنوفجوركذبفيهكانوان،فالامثلوالامثل،والعدل

.")3(لهمخلاقلابأقوامو"الفاجر(")2(بالرجلالدينهذا

يجدوهو،عصابةعلىرجلاقلد"من-:عنهاللهرضي-عمرقال

وجماعةورسولهاللهخانفقد،منهللهأرضىهومنالعصابةتلكفي

.(")4(المؤمنين

)1(

)2(

)3(

)4(

)16/693()7026(رقمومسلم)01/523(،)4906(رقمالبخاريرواه

عنه.اللهرضيمسعودبنعبداللهحديثمن

من)2/482()111(رقمومسلم)6/702(،)6203(رقمالبخاريرواه

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديث

رقم)5/927(الكبرىفيالنسائيعنهاللهرضيأنسحديثمنرواه

معجمفيوالاسماعيلي)4517(،رقم)01/376(حبانبنو)8885(،

رقم565()2/الاوسطفيوالطبراني)07(،رقم)1/604(الشيوخ

بونعيمو)132(،الصغيرالمعجموفي)2758(،رقم355()3/و)9691(

والضياء)1312(،)1311(رقم)1/907(والبزار)2/262(،الحليةفي

)11/113(.المحلىفيحزموابن)6/234(،و231()5/المختارةفي

تخريجانظر:ا.هـه"صحيحبسندانسعنالنسائي"رواه:العراقيقال

فيوالطبرانيالبزار"رواه:الهيثميوقال)5/0991(،الاحياءاحاديث

)5/503(.لزوائدمجمعا.هـ."رجالهثقاتالبزاراسانيدحدوالاوسط

والحاكم-)1462(،رقم)2/612(السنةفيعاصمأبيابنمرفوعارواه

625



خيرتحريفيجبذلك،فيالكامليوجدلاأئهوالغالب

عنهم-الله-رضيالصحابةكانوقد،الشرينشرودفع،الخيرين

لانالئار)1(؛عبادالمجوسعلىالنصارىالرومبانتصاريفرحون

السلامعليهالصديقيوسفوكان،أولئكمنإليهمأقربالنصارى

والعدلالخيرمنوقعل،مشركونوقومهوهومصر)2(،لفرعوننائبا

.الإمكانبحسبالايمانإلىودعاهم،عليهقدرما

فصل

المتولييستفيدهوماوخصوصها)3(الولاياتفعمومهذاعرفإذا

فيحدلذلكوليس،والعرفوالاحوالالالفاظمنيتلقىبالولاية

ماوالامكنةالازمنةبعضفيالقضاءولايةفييدخلفقد،الشرع

)1(

)2(

)3(

عديبنو"،يخرجاهولمالاسنادصحيححديث"هذا:وقال)4/29(

021(،)01/والبيهقي)1/248(،الكبيرالضعفاءفيوالعقيلي)3/921(،

..عباسابنحديثمنوالحاكملعقيليوعدي"ابنحجرابنالحافطقال

بنإبراهيمطريقمنشاهدوله،واهوهوالرحبيقيسبنحسينإسانادهوفي

)2/165(،الدراية."ا.هـ..عكرمةعنخصفعنالمجهوليناحدزياد

وقال)3/135(،والترهيبوالترغيب)4/62(،الرايةنصبنطر:و

المؤلف،ذكركماا.هـ."الخطاببنعمركلاممن"يروى:العقيلي

62(.)4/الرايةونصب(،165)2/الدراية:وانطر

الكبرىفيوالنسائي)3931(،والترمذي)1/176-403(،أحمدعندكما

.(014)2/والحاكم،()91338

بعدها.وما)54(الاياتيوسفسورةفيتعالىاللهذكرهكما

لددهالشرعيةوالسياسة917(،و173و)11الحكاممعين)47(الحسبة:انظر

)34(.نجيملابنالشرعيةوالسياسة)501(،صافندي
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وكذلك،وبالعكسآخر،ومكانزمانفيالحربولايةفييدخل

ولاياتالاصلفيالولاياتهذهوجميع،المالوولاية،الحسبة

،الولاياتهذهمنولايةفيعدلفمن،شرعيةومناصب،دينية

منفهو،الامكانبحسبورسولهاللهطاعو،وعدلبعلموساسها

الظالمينمنفهو،وظلمبجهلفيهاحكمومن،العادلينالابرار

!(]الانفطار:جميمائفخارلفىد!ن!نعييلفىلأبرارإنو>،المعتدين

13-14].

وماوالمصريةالشاميةالبلادوهذه،الازمنةهذهفيالحربفولاية

فيهاويدخل،والجلدوالقطعالقتلمنالحدودبإقامةتختص،جاورها

تختصكماإفرار،ولاشهودفيهاليسالتيالتهمدعاوىفيالحكم

تتضمنالتيالدعاوىمنر،وإفراوشهودكتابفيهبماالقضاءولاية

الأبضاعفيوالنظرربابها،إلىبإيصالهاوالحكمالحقوقإثبات

)1(،الوقوفنظارحالفيوالنظر،معينوليلهاليسالتيوالأموال

ذلك.وغير،اليتامىوصياءو

القاضيمعالحربلواليليس-الغرب-كبلادأخرىبلادوفي

القضاء.متوليبهيامرلمامنفذهوإلماشيء،فيحكم

المنكرعنوالنهيبالمعروفالأمرفخاصتهاالحسبةولايةفاو

فعلى،ونحوهمالديوانهلووالقضاةالولاةخصائصمنليسفيما

ويعاقب،مواقيتهافيالخمسبالصلواتالعامةيأمرأنالحسبةمتولي

ه"لوقفا":"ب"في(1)
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الائمةويتعاهد،غيرهفالىالقتلفاو،والحبسبالضربيصللممن

عنوخرجالامةحقوقمنعليهيجبفيمامنهمفرطفمن،والمؤذنين

.)1(والقاضيالحرببواليعنهيعجزفيماواستعان،بهالزمهالمشروع

فانها،شيءكلمنأهمالصلاةباقامةالرعيةبالزامالامورولاةواعتناء

عنه-اللهرضي-الخطاببنعمروكان،وقاعدتهساسهو،الدينعماد

عليهاوحافظحفظهاومنالصلاةعنديامركماهمإن":عمالهإلىيكتب

.")2(إضاعةاشدعملهمنسواهالماكانضيعهاومن،دينهحفظ

فيوالنصح،والصدقالامانةداءو،والجماعةبالجمعةويامر

،والميزانالمكيالوتطفيف،الخيانةعنوينهى،والاعمالالأقوال

المكاييلأحوالويتفقد،والبياعاتالصناعاتفيلغش)3(و

والملابسالاطعمةيصنعونالذينالصناعحوالو،والموازين

الملاهي،كالات،الاطلاقعلىالمحرمصناعةمنفيمنعهم،والالات

)4(ويمنع،المسكراتانواعاتخاذمنويمنع،للرجالالحريروثياب

الناسنقدإفسادمنويمنع،صناعتهفيالغشمنصناعةكلصاحب

)1(

)2(

)3(

)4(

.(4)8الحسبة:انظر

والطحاوي654(،)1/والبيهقي56(،)1/المدونةوفي6(،)1/مالكرواه

نافعالان؛منقطعباسنادالموطافيجاءوالاثر)1/391(،المعانيشرحفي

الاسنادفيكونعمرابنعننافععن:المدونةفيجاءولكنعمر،يلقلم

.24(/1)الحوالكتنوير،235(1/)الاستذكار:وانظر،والحمدللهمتصلا

."والغبن":د""في

".المحرمويمنع":"في"ب
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علىيدخلبذلكفالهمتجرا)1(،النقودجعلمنويمنعوتغييرها،

النقودتكونأنالواجببل،اللهإلايعلمهلاماالفسادمنالناس

نقداأوسكةالسلطانحرمواذافيها،ولايتجربهايتجرموالرءوس

.به)2(المعاملةفيأذنبمااختلاطهمنمنح

الغشربابو،الزغليةهؤلاءعلىالانكاروقاعدتهاولايتهومعظم

يفسدونهؤلاءفانوغيرها،والملابسوالمشاربالمطاعمفي

يهملألافعليه،منهالاحترازيمكنلاعامبهموالضرر،الا!مةمصالح

بهمالبليةفان،عقوبتهعنهميرفعولا،أمثالهمبهمينكلنو،امرهم

يغشونالذينالكيماويينهؤلاءسيماولاشاملةبهموالمضرة،عظيمة

وغشهمبزغلهميضاهئونوغيرها،والطيبوالعطروالجواهرالنقود

قال،كخلقهيخلقواأنالعبادفيقدرشيئايخلقلمتعالىوالله،اللهخلق

يخلقذهبممناظلم"ومن-:لمجي!رسولهعنهحكى)3(فيما-تعالى

.")4(شعيرةفليخلقواذرةفليخلقوا،كخلقي

غير-والمساكنوالملابس-كالطبائخالمصنوعاتكانتولهذا

فيذريخهتمحملناأنافم>وءاية:تعالىقال،الناسبتوسطالامخلوقة

وقال،4-42[1:!(]يسيريهبونمامثلهءمنلهم!وظقناالمحشونلققك

)1(

)2(

)3(

)4(

كلمة.مقداربياضفمحلها:و"و""د"افا،من"هـ"ساقطة"متجرا"

الاحكام)032(،للماورديالسلطانيةالاحكام)05(،الحسبة:انظر

)288(.يعلىلابيالسلطانية

"خد".:و"و"في"هـ"

)14/933()2111(رقمومسلم)01/893(،)5395(رقمالبخاريرواه

عنه.لثهرضيهريرةأبيحديثمن
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59-:(]الصافاتتعملونوماخلقكلوألله!شضونما>أتعئدون:تعالى

مقدورةغيروالدواب)1(والنباتالمعادنمنالمخلوقاتوكانت،69[

وهذا،الغشسبيلعلىبها)2(يشبهونلكنيصنعوها،أنادملبني

مشبه.ذهبفإدها،الكيمياءحقيقة

العقودمنورسولهعنهاللهنهىماالمنكراتفيويدخل

الميسر)4(،وعقودواحتيالا)3(،صريحاالربا،عقودمثل،المحرمة

)7(،والملامسة)6(،الحبلةكحبل(،الغرر)كبيوع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)61

)7(

."الثياب":"ب"في

.جى""منمثبتةبها""

اللهمحارمفتستحلوااليهودارتكبتما"لاترتكبواوسلمعليهاللهصلىلقوله

عنه.اللهرضيهريرةأبيعنباسنادهبطةابنعبداللهأبورواه"الحيلبأدنى

اللهرحمهمكثيربنوالقيموابنتيميةابنإسنادهوجود)47(الحيلإبطال

تفسير)1/937(،اللهفانإغاثة)92/92(،الفتاوىمجموع:انظر.تعالى

بنلعزيزعبدالعلامةشيخناوصححه)163(،ايةالاعرافسورةكثيرابن

131(.)18/البحوثمجلة-.تعالىاللهرحمه-باز

)643(المحيطالقاموس241(،)1/الميسرزادانظر:القمار.الميسر:

276(.)1/الماورديتفسير

لا.امأيكونيدرىلاالعاقبةمجهوليكونماوهوالخطر--بالفتحالغرر

.)536(التوقيف2()80التعريفات

أبيحديثمن)1513(رقممسلمرواهالغرربيععنالنهيوحديث

عنه.اللهرضيهريرة

وسلمعليهاللهصلىاللهرسولأن-عنهمااللهرضي-عمرابنعنالبخاريروى

إلىالجزوريبتاعالرجلكانالجاهليةأهليتبايعهبيعا"وكانالحبلةحبلبيععننهى

.(4184/)2(1)43رقمالبخاريصحيحبطنها"فيالتيتنتجثئمالناقةتنتجأن

البيع-ويجبولايقلبهأوبالنهاربالليلبيدهالاخرثوبالرجللمس:الملامسة
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شراءها،يريدلامنالسلعةفييزيدأنوهو،والنجشوالمنابذة)1(،

سائروكذلك)3(،التدليسأنواعوسائر،اللبونالدابةوتصرية)2(

:أقسامئلاثةوهي،الرباأكلعلىالمحرمةالحيل

اشتراهاثم،بنسيئةسلعةباعهإذاكما،واحدمنيكونما:أحدها

الربا)4(.علىحيلة،نقداثمنهامنباقلمنه

إلىيجمعأنمثل:اثنينمنتكونأنوهي.ثنائيةتكونما:ومنها

ثبتوقد،ذلكونحو(،)مزارعةأومساقاةوإجارةاوبيعاالقرض

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيالمغني923(،)1/المستعذبالنظم421(،)4/الباريفتح:انظر.بذلك

رقمالبخاريرواهالملامسةبيععنالنهيوحديث)1/317(،المهذبغريب

عنه.اللهرضيانسحديثمن(472)22/4()70

عنبيعهماويكون،بثوبهالاخروينبذثوبهالرجلإلىالرجلينبذن:المنابذة

المهذبغريبفيالمغني)4/421(،الباريفتحض،ولاترنظرغير

رواهالمنابذةبيععنالنهيوحديث)1/923(.المستعذبالنظم)1/317(،

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن(4042/)2(41)6رقمالبخاري

!المشتريفيظنفيكثرلبنهايجتمعحتىوالشاةالناقةحلبتركهو:التصرية

)236(،المطلع)4/424(،الباريفتح:انظرثمنهاهفيفيزيدعادتهاذلك

البخاريرواهالتصريةعنالنهيوحديث.331()1/المهذبغريبفيالمغني

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن(422)2/4(1)48رقم

)236(،المطلع:انظر.المشتريعنالسلعةعيبكتمان:البيعفيالتدليس

25(.0)1/المستعذبالنظم333(،/)1المهذبغريبفيالمغني

السننتهذيبفيحكمهافيالقيمابنتفصيلانظر:.العينةمسالة9وهي

)373(.والمزارعةالمساقاةمعنىبسا(ن)لقدم
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ولا،بجعفيشرطانولا،وبيعسلفيحللا":قالأله!ي!النبيعن

حديث:الترمذيقال")1(.عندكليسماتببعولا،يضمنلمماربح

)2(.صحيح

بيعةفيبيعتينباع"من:قالألهع!ؤالنبيعنداودأبيسننوفي

.)3(الربا"أوأوكسهمافله

للربا،محللابينهمايدخلاأنوهي،ثلاثيةتكونماومنها:

ثئم،أجلإلىالربالمعطييبيعهائمالربا،اكلمنهالسلعةفيشتري

لمحلل.يستعيدهادراهمبنقصصاحبهاالىيعيدها

)1(

)2(

)3(

قمر(2/923)ميرالدوا،(2/781)حمدو،(93)8/قزالراعبدهروا

رقموالنسائي(،)1234رقموالترمذي035(،)4رقموأبوداود)0256(،

رقم"مختصرا"ماجهبنو)4062(،رقم)4/93(الكبرىوفي)4611(،

)106(،رقمالجارودوابن)2257(،رقموالطيالسي054(،)3/)2188(

بنعمروبنعبداللهحديثمن)2/17(والحاكم7(،)3/هلدارقطنيو

"،صحيححسنحديث"هذا:الترمذيقالعنهما-.الله-رضيالعاص

صحيح"المسلمينائمةمنجملةشرطعلىالحديث"هذا:الحاكموقال

144(.)5/السننتهذيبفيالقيمابنالحديثشرحوقد،الذهبيووافقه

صححيح"."حسن)2/516(:المطبوعفي

والحاكم)7494(،رقم)11/347(حبانوابن)3461(،رقمابوداودرواه

من)24/938(التمهيدفىعبدالبربنوه(،)5/61لبيهقيو)2/45(،

مسلمشرطعلى"صحيح:الحاكموقال.عنهاللهرضيهريرةابيحديث

وانظر)9/16(،المحلى.حزمابنوصححه،الذهبيووافقه"يخرجاهولم

واعلام148(،و)ه/601السننتهذيبفيمعناهبيانفيالمؤلفكلام

)3/791(.الموقعين

632



فيهايباعالتيمثل،بالاتفاقحرامهو)1(مامنهاالمعاملاتوهذه

يقلبأو،الشرعي)3(الشرطبغيراو)2(،الشرعيالقبضقبلالمبيع

الزيادةتجوزولا،إنظارهيجبالمعسرفإن،المعسرعلىالدينفيها

وقال،الدينقلبالمرابياستحلومتىغيرها،ولابمعاملةعليه

،كافر)4(فهو،والمدةالدينفيتزيدنواماتقضيأنإما:للمدين

.الماللبيتفيئامالهخذوقتلوالاتابفان،يستتابنيجب

وعقوبة،عنهوالنهي،جميعهذلكإنكارالحسبةواليفعلى

منذلكفان،عليهومدعىدعوىعلىذلكيتوقفولا،فاعله

عنها.النهيالامروليعلىيجبالتيالمنكرات

)1(

)2(

)3(

)4(

هو".يكون"مافي"ب":

روضة)1/254(،المنذرلابنالاقناع)8/701(،السنةشرحانظر:

بدائع013(،)5/السننتهذيب)126(،الاختيارات)3/166(،الطالبين

.(185)8/المحلى،(052)3/الفوائد

من"ب".ساقطة"الشرط"

كافر"فهووالمذةالدينفيتزيدانواما،تقضيأنإما:للمدين"وقال

من"ب".ساقطة
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فصل

فان،السوقإلىتجيءأنقبلالسلعتلقي)1(:المنكراتومن

يعرفلافاله،البائعتغريرمنفيهلماذلك)2(،عننهىع!يرالنبي

كصييهالنبيلهأثبتولذلك،القيمةبدونالمشتريمنهفيشتري،السعر

الغبن.معلهالخيارثبوتفينزاعولا)3(،السوقدخلذاالخيار

:)4(روايتانأحمدعنففيه:غبنبلاثبوتهوأما

الحديث.لظاهر(،)الشافعيقولوهو،يثبت:إحداهما

للمشتريالخياريثبتوكذلك،الغبنلعدم؛يثبتلا:والثانية

وفيربا")7(،المسترسل"غبن:الحديثوفيغبن)6(،ذاالمسترسل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(46)الحسبة:انظر

)01/941()9151(رقمومسلم)4/437(،)2164(رقمالبخاريرواه

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن)01/941()9151(رقممسلمرواه

.313()6/المغني،338(/11)الانصاف:انظر

لمسلمالنوويشرح)3/86(،الطالبينروضة)69(،التنبيه:انظر

.)01/941(

غش"."إذا:و"و"في"ب"

حديثمن)2/184(التحقيقفيالجوزيوابن571(،)5/البيهقيرواه

القرقساني-هشام-ابن"يعيش:الجوزيابنوقال،عنهاللهرضيجابر

عديوابن)5/187(،الحليةفيابونعيمورواه"ا.هـ.مجهولضعيف

إلىاسترسلمؤمن"أيما:بلفظعنهاللهرضيمامةأبيحديثمن55()8/

وفي=ا.هـ.منكر""متنه:عديابنوقالربا"،ذلكغبنهكانفغبنهمؤمن
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والثاني،السلعةقيمةيعرفلاالذيلهاحدهما::قولانتفسيره

إلىيسترسلبل،يماكسلاالذيأله-أحمدعنالمنصوص-وهو

.(هذا)1أعطني:ويقول،البائع

المسترسلويبيعوا،بسعرالمماكسيبيعواأنالسوقلاهلوليس

تلقيبمنزلةوهذا،إنكارهالحسبةواليعلىيجبمماوهذا،بغيره

بالسعر.جاهلالقادمفان،السلع

إلىوسبقهم،الطريقمنالجلبالحجيحأسواقتلقيهذاومن

فيمنعهم،يريدونكمايبيعونهثم،والعلفالطعاميشترونالمنازل

منذلكفيلما،الركبيقدمحتى،لذلكالتقدممنالحسبةوالي

منعهمذلكمنشيئااشترواومتى،الجالبومصلحةالركبمصلحة

الفاحش.بالغبنبيعهمن

"دعوا:وقالللبادي"حاضريبيعأنلمجممالنبي"نهي:ذلكومن

.")2(بعضيىمنبعضهماللهيرزقالناس

)1(

)2(

ا.هـ."كذابالحديث"ذاهب:ابوحاتمقال،القرشيعميربنموسىسنده

رقم)8/127(الكبيرفيالطبرانيورواه5(،ه4)6/الاعتدالميزان

المسترسل"غبن:بلفظمامةأبيحديثمن)5/187(بونعيمو)7576(،

السلسلة:وانظر.قريباحالهبيانسبقعميربنموسىإسنادهماوفي"،حرام

)668(.رقمالضعيفة

والنهاية23(،)هالمطلع342(،)11/الإنصاف36(،)6/المغني:انظر

761(.)1/المغيثالمجموع)2/223(،

عنه.اللهرضيجابرحديثمن042()01/)1522(رقممسلمرواه
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"لا:قاللباد"؟حاضريبع"لا:قولهمعنىما:عباسلابنقيل

.سمسارا")1(لهيكون

وكلهإذاالمقيمفان،المشتريضررمنفيهلماالنهيوهذا

السعر،يعرفلاوالقادمإليها،الناسيحتاجسلعةبيعفي)2(القادم

منفيهلماالجلبتلقيعنالنهيأنكما)3(،بالمشتريذلكأضر

بالبائعين.الاضرار

فيمسلمروىوقد،إليهالناسيحتاجلماالاحتكار)4(ذلكومن

)5()6(
إلا"لايحتكر:قالع!يمالنبيأن:عبداللهبنمعمرعنصحيحه

منالناسإليهيحتاجماشراءإلىيعمدالذيالمحتكرفان،خاطىء"

ولهذا،الناسلعمومظالمهوعليهمإغلاءهويريدعنهمفيحبسه!الطعام

المثل،بقيمةعندهممابيععلىالمحتكرينيكرهأنالامرلوليكان

فيوالناس،إليهيحتاجلاطعامعندهمنمثل،إليهالناسضرورةعند

وأللجهاد،إليهيحتاجونوالناس،إليهيحتاجلاسلاحأو،مخمصة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

42(.0)01/)1521(ومسلم)4/233(،)2158(رقمالبخاريرواه

434(.)4/الباريفتج.لغيرهوالشراءالبيعمتوليهو:السمسار

".للقادمتوكل"إذاو"!":في"ا"

."بدر":ا""في

وانظر:)26(،التعريفاتللغلاء.الطعامحيسالجمهور:ععدالاحتكار

)2/547(،الانهرمجميعبهامشللحصكفيالمنتقىالدر)4/47(،المبدع

)2/83(.المحتاجمغني)11/46(،للنوويمسلمشرح)5/15(،المنتقى

)11/46(.)5016(رقمالاقواتفيالاحتكارتحريمبابالمساقاةفي

"يعمر".:و"د"و"!"في"أ"
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اختيارهبغيرمنهأخذه)2(غيرهطعامإلىاضطرمنفان)1(،ذلكغير

بمامنهفأخذهسعرهمنبأكثرإلابيعهمنامتنعولو،المثلبقيمة

)4(.مثلهقيمةإلاعليهتجبلمطلب)3(

برباإلايعطيهأنفأبى،الغيرمنالاستدانةإلىاضطرمنوكذلك

رأسمقدارإلاعليهيستحقلم،بذلكمنهفأخذ،ربويةمعاملةأو

)5(.ماله

والفأسوالقدركالحيوان،مالهمنافعإلىاضطرإذاوكذلك

الأصح،وهو،الوجهينأحدفيمجانا،لهبذلهاعليهوجبونحوها

،.الآخر)6(فيالمثلوباجرة

وعطشاجوغاماتحتىعنهفحبسهوشرابهطعامهإلىاضطرولو

-)7(الخطاببنعمربفعلواحتجأحمد،الإمامعندبالذبةضمنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"د"و"هـ"و"و":"ف!ئه".في

"أ":"الغير".في

"."ا":"يطلبفي

.(6)6الحسبة:انظر

إذافيماقويقولوهذا:"قلت-:الله-رحمهعثيمينابنالعلامةشيخناقال

فينبغيبتداءالاستدانةكانتإذاماالمعسر،علىالذينقلبمنذلككان

"المالبيتإلىيصرفبللطالبهيعطىولا،يهالتزمممنالربايؤخذن

)53(.الحكميةالطرقمنمختاراتا.هـ.

71(،0)12/الطبريتفسير(،001)الحسبة،924()27/الانصاف:انظر

76(.)28/الفتاوىمجموع245(،)9/المسيرزاد

)09278(.رقم045()5/شيبةابيابن51رو
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.)1(واللهإي:فقال؟إليهتذهب:لهوقيل،-عنهاللهرضي

فصل

جائز)3(.عدلهوماومنه،محرمظلمهومافمنهالتسعير)2(وأما

لابثمنالبيععلىحقبغيروإكراههمالناسظلمتضمنفإذا

تضمنوإذا،حرامفهو،لهمالله)4(أباحهممامنعهمأو،يرضونه

المعاوضةمنعليهميجبماعلىإكراههممثل،الناسبينالعدل

عوضعلىالزيادةأخذمنعليهميحرممماومنعهم،المثلبثمن

واجب.بل،جائزفهو،المثل

عهدعلىالسعرغلا:قالأنسروىمافمثل،الأولالقسمفاما

القابضالله"إن:فقاللنا؟سعرتلو،اللهرسوليا:فقالوا!النبي

أحايطلمنيولااللهألقىأنلارجووانيالمسعر،الباسط،الرازق

.()وصححهوالترمذيابوداودرواه"ماليولادمفيإياهظلمتهابمظلمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)16(.رقم)37(أحمدالامامعليهاحلفالتيالمسائل

به".التبايععلىويجبرهمسعرا،للناسأونائبهالسلطان"تقديرالتسعير:

26(.)2/الاراداتمنتهىشرح:وانظر62(.)3/النهىأوليمطالب

)13/92(.الثانيةالمجموعتكملة)76(،الحسبة:انظر

"أباج".:و"و"في"جى"

رقموالترمذي)3451(،رقمبوداودو286(،و)3/156أحمدرواه

رقمبويعلىوه(،)3/48)0022(رقمماجهوابنه(،)2/82)1314(

والدارمي)3594(،رقم)11/703(حبانوابن)5/245(،)2861(

=لضياءو(،916)1/والصفاتالاسماءوفي)6/48(،والبيهقي324(،)2/
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ظلمغيرمنالمعروفالوجهعلىسلعهميبيعونالناسكانفاذا

فهذا-الخلقلكثرةوإماء)1(،الشيلقلةإما-السعرارتفعوقد،منهم

حق)2(.بغيرإكراهبعينهابقيمةيبيعواانالناسفإلزام،اللهلى

ضرورةمعبيعها،منالسلعأربابيمتنعأنفمثل،الثانيماو

بيعهاعليهميجبفهنا،المعروفةالقيمةعلىبزيادةإلاإليهاالناس

فالتسعير،المثلبقيمةإلزامهمإلاللتسعيرمعنىولا،المثلبقيمة

.به)3(اللهألزمهمالذيبالعدلإلزامهاهنا

)1(

)2(

)3(

2/97(،)0الاستذكارفيعبدالبروابن)0163(،رقم)5/27(المختارةفي

قالعنهاللهرضيأنسحديثمن)2/791(التحقيقفيالجوزيبنو

فيعبدالبرابنوصححها.هـ."صحيححسنحديث"هذا:الترمذي

على"إسنادهحجر:وابنكثيرابنالحافظانوقال)02/78(،الاستذكار

الحبيروالتلخيص)2/33(،الفقيهإرشادانظر:"ا.هـ.مسلمشرط

.اخرىطرقوللحديث31(.)3/

غلاءمنفيهاحدثهـوما803هـو026هـو81سنةوالنهايةالبدايةانظر:

الاسعار.

)3/187(،مجموعالقاناعكشاف)4/37(،الفروع)4/47(،المبدعنظر:

الفتاوىفيالنتف411(،)3/الطالبينروضة)28/59(،الفتاوى

)036(،عبدالبرلابنالكاقي038(،)4/والإكليلالتاج081(،)2/

العقودهرجو)4/452(،الاحوذيتحفة)2/203(،المضيةالدراري

)2/791(.الخلافحاديثفيالتحقيق)1/62(،

الاحوذيعارضة)28/59(،الفتاوىمجموع)67(،الحسبة:انظر

)13/92(.الثانيةالمجموعتكملة54(،)6/
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باجرةالقريةفيأوالطريقعلىالحانوتإيجارالظلمأقيحومن

المؤجرعلىحرامظلمفهذا،غيرهأحديبيعألاعلىمعينة

بالباطل،وأكلهاقهراالناسأموالأخذمننوعوهووالمستأجر،

كما،رحمتهعنهاللهيحجرأنعليهفيخافواسعا،تحجرقدوفاعله

.)1(ورزقهفضلهالناسعلىحجر

من)3(غيرهأوالطعاميبيعالاالناسيلزمأنذلك)2(:ومن

ثم،لهمإلاالسلعتلكتباعفلا،معروفونناسإلا)4(الاصناف

منفهذا،وعوقبمنعذلكغيرهمباعفلو،يريدونبماهميبيعونها

السماء،قطربه()يحبسالذيوالظلموالفساد،الارضفيالبغي

يشترواولا،المثلبقيمةإلايبيعواوألا،عليهمالتسعيريجبوهؤلاء

إذالألهالعلماء)6(؛منحدعندذلكفيترددبلا،المثلبقيمةإلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(4/45)وعلفرا:نظرا

03(.)13/الثانيةالمجموعتكملة)68(،الحسبة:انظر

."غيرهولا":في"د"

من"هـ".ساقظة"الاصناف"من

يحيس"."لا:في"د"

)68(.الحسبة
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يبيعواأنلهمسوغفلو،يشتريهأوالنوعذلكيبيعأن)2(غيرهممنع)1(

للبائعينظلما)3(للناسظلماذلككانشاءوابمايشترواأوبماشاءوا

منهم.للمشترينوظلما،السلعتلكبيعيريدونائذين

،بالعدلإلزامهموحقيقته،نزاعبلاواجبهذامثلفيفالتسعير

حق،بغيرالبيععلىالاكراهيجوزلالهكماوهذا،الظلممنومنعهم

الدينلقضاءالمالبيعمثلبحق،عليهالاكراهيجبأوفيجوز

،لباسأوطعامإلىللمضطرالبيعومثل،الواجبةوالنفقة،الواجب

بقيمةيأخذهأنالارضلربفإن،الغيرملكفيوالبناءالغراسومثل

(الشقص)يتملكانللشفيعفان،بالشفعةالاخذومثل)4(،المثل

ملكمنالشقصتخرجفالها،العتقفي)6(السرايةوكذلك،قهرابثمنه

منوكلقهرا،عليهاالمعاوضةالمعتقعلىوتوجبقهرا،الشريك

وألحج)7(-والمركوبوالرقيقواللباسالطعاممنشيءعليهوجب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

المعنى.ليستقيممنع""لائهالصوابولعل.النسخفيهكذا

و"!".من"ا"مثبتة"ان"

من"أ".ساقطة"ظلما"

643(،و)2/963زنجويهلابنالأموال)992(عبيدلابيالاموالانطر:

رجبلابنالقواعد)2/282(،التفريع)59(،ادمبنليحيىالخراج

مختارات)5/64(،السننتهذيب)92/124(،الفتاوىمجموع)914(،

)036(.للسعديالفتاوىمن

)278(،المطلع)343(،التوقيفالشيء.منالطائفة:السينبكسرالشقص

)2/92(.المستعذبالنظم)86(،الطلبةطلبة

.36(0)المطلع.التعدي:السراية

."بحج":هـث!و"د"و"!"و""ب"في
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علىواجبر،شراؤهعليهوجبالمثلبثمنوجدهفمتى-نفقةاوكفارة

المثل.ثمنبدونأو،مجانالهيبذلحتىيمتنعأنلهيكنولم،ذلك

فصل

-وأصحابه)1(حنيفةكأبي-العلماءمنواحدغيرمنع:هاهناومن

يشتركوا،أن-بالاجرةوغيرهالعقاريقسمون-الذينالقسامين)2(

.الاجرةعليهمأغلوا-إليهميحتاجونوالناس-اشتركواإذافالهم

الموتىمغسلييمنعأنالحسبةلواليينبغيوكذلك:قلت

عليهم،الاجرةإغلاءمنذلكفيلما،الاشتراكمنلهموالحمالين

كالشهود،منافعهمإلىالناسيحتاجطائفةكلاشتراكوكذلك

عملفانآخر،مبطلاالشهودشركةفيأنعلى؛وغيرهموالدلالين

فانفيه)3(؛الاشتراكيمكنلاالاخر،عملعنمتميزمنهمواحدكل

ذلكفييقعلا،متميزوالاداء(،متميز)والتحمل،متميزة)4(الكتابة

صاحبه؟عملأجرةأحدهمايستحقوجهفبأي،تعاونولااشتراك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

المبتدييةبد)7/91(،الصنائعبدائع)16/301(،المبسوطانظر:

البحر)227(،القدوريمختصر)6/273(عابدينابنحاشية211(،)1/

.74()2/الاختيار(916)8/الزائق

.""القاسمين:د"و""ب"في

)6/273(،عابدينابنحاشية.قاسمجمعوالتشديدبالضمالقشام

لها.القيمابنتعريفحالاوسياتي)6/918(حليلعلىالخرشي

من"د".ساقطة"فيه"

"الكفاية".في"ب":

من"هـ".سا!ةمتميز""والتحمل
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أحديمكنفاله،الصنائعسائرفيالاشتراكبخلافوهذا

)1(اختلفتإذاولهذا،بعضهوالاخرالعملبعضيعملأنالشريكين

فياشتراكهمالتعذر)2(،الوجهينأحدعلىالشركةتصحلمالصنائع

كلصناعةبهتتمفيمايشتركانألهماإلىنظرصححهاومن،العمل

يتمفيماالاشتراكفيقع،لحاجةخرجإذاوالنظرالحفظمنمنهماواحد

)3(.العملعينفييقعلموان،منهماواحدكلعملبه

صاحبوكيلالدلالأنوهو،اخرمرففيها،الدلالينشركةماو

وكلفيمالهتوكيلاكانبيعهافيغيرهشاركفاذابيعها،فيالسلعة

نأله:قلناوان،الشركةتصحلميوكلأنللوكيلليس:قلنافإن،فيه

.صخت)4(؛يوكل

ويراعيويراعيها،الامور،هذهيعرفأنالحسبةليوفعلى

هنالك.ماذهب،هيهاتوهيهاب،الناسمصالح

لماالشركةمنونحوهمالقسامون)6((منع)إذاألهوالمقصود

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."ختلفتلوا":و""في

لانصاف،(5/04)لمبدع،(2/632)فيالكا،(211)7/المغعي:نظرا

(5/064).

)3/527(،القناعكشاف)504(،المربعوالروض.السابقةالمراجع:انظر

)3/548(.النهىأوليمطالب

القناعكشاف5/462(41(،الانصاف)5/المبدع)4/303(،الفروع:انظر

)03/89(.الفتاوىمجموع053(،)3/

"."امتنع:في"و"

"القاسمون".:في"هـ"
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تواطئواائذينالبائعينفمنع،الاجرةإغلاءعلىالتواطؤمنفيها)1(

.وأحرىأولى)2(قدروهبثمنإلايبيعواألاعلى

غيرهم،يشتريهلاشيءفيالاشتراكمنالمشترينيمنعوكذلك

البائع.ظلممنذلكفيلما

تبيعهاأوالسلعمننوعاتشتريالتيالطائفةكانتفاذايضا)3(؛و

المثل،ثمنبدونفيشترونه،يشترونهمايهضموا)4(أنعلىتواطئواقد

فيهيشتركونماويقتسموا،المثلثمنمنبأكثريبيعونهما(ويبيعوا)

لعدوان،والظلمعلىلهممعاونةذلكعلىإقرارهمكان-الزيادةمن

وائعذونافيثمعلىتعاونواولاوألئقوىالبرعلىونعاونو>:تعالىقالوقد

تلقيمنوعدواناإثماأعظمهذاأنريبولا2[،:<]المائدةللهتقواو

النجش.ومن،للباديالحاضروبيع،السلع

فصل

كالفلاحة-طائفةصناعةإلىالناسيحتاجأن:ذلكومن

بأجرةبذلكيلزمهمأنالامرفلولي-ذلكوغيروالبناءوالنساجة

.)6(بذلكإلاالناسمصلحةلاتتمفانه،مثلهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

."فيهم":هـ""وفي،لافيه":و"و"د""في

."مقدر،:"!"وفي،"قدره":و"و"هـ"و""د"في

31(.)13/الثانيةالمجموعتكملة)07(،الحسبة:انظر

.يهتضموا"":""بوفي،يضموا"":"ا"في

.""ويبيعون:و"و""هـ"في

.86()287/الفتاوى،52(4/)الفروع،7(1)الحسبة:انظر
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تعلمإن)2(:والشافعيأحمد)1(أصحابمنطائفةقالتولهذا

تجهيزوكذلك،إليهاالناسلحاجة،الكفايةعلىفرضالصناعاتهذه

تقوملاالتيوالخاصةالعامةالولاياتأنواعوكذلك،ودفنهمالموتى

بها.إلاالأمةمصلحة

عنه،بعدفيماويولي)3(،بنفسهيليهماأمريتولىلمجوالنبيوكان

أبيبنعثمان:الطائفوعلىأسيد)4(،بنعتاب:مكةعلىولىكما

)6(،العاصبنسعيدبنخالد:عرينةقرىوعلى(،)الثقفيالعاص

)9(،اليمنإلىالأشعريموسىباوجبل)8(بنومعاذعليا)7(وبعث

الزكوية)01(،الاموالعلىالسعاةويبعث،السراياعلىيؤمركانوكذلك

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

.(525)3/الشرعيةالاداب،(2491/)9الفتاوىمجموع،7(1)الحسبة:انظر

المحتاجنهاية)4/213(،المحتاجمغني)01/223(،الطالبينروضة:انظر

.32()13/الثانيةالمجموعتكملة،95()2/الاحكامقواعد،5(0)8/

من"ا".ساقطة"بنفسه"

)4/96(.هشامابنسيرة:وانظر.اسيد"ابي"بن:في"أ"

)2/453(.الاصابة96(،)4/هشامابنسيرة:انظر

026(.)1/الانبلاءعلامسير72(،)4/سعدابنطبقات:انظر

عنه.اللهرضيالبراءحديثمن)9434(رقم)7/663(البخاريرواه

حديثمن)1733(رقم181()13/ومسلم)4344(،رقمالبخاريرواه

عنه.اللهرضيموسىابي

)1733(رقم181()13/ومسلم)4344(،رقم066(،)7/البخاريرواه

عنه.اللهرضيموسىابيحديثمن

حميدأبيحديثمن(046)12/()1832ومسلم،(0515)رقمالبخاريرواه

.(534)2/الاصابة،(4791/)هشامابنسيرة:وانطر.عنهاللهرضيالساعدي
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فيرجعمستحقيها،إلىويدفعونها،عليههيممنفيأخذونها)1(

الاموالمنبشيءياتيولا،سوطهإلامعهوليسالمدينةإلىالساعي

فيه.يضعهاموضعالهاوجدإذا

علىيحاسبهم،عمالهعلىالحسابيستوفي!يمالنبيوكان

حميدأبيعن"الصحيحين")2(فيكما،والمصروفالمستخرج

)3(اللتبيةابن:لهيقالالازد،منرجلااستعملغ!ممالنبيان"الساعدي

أهديوهذا،لكمهذا:فقال،حاسبهرجعفلما،الصدقاتعلى

ولانامماالعملعلىنستعملهالرجلبالما":مج!يمالنبيفقالإلي)4(،

مه،وأبيهبيتفيقعدأفلا،إليأهديوهذا،لكمهذا:فيقول،الله

علىرجلانستعمللا،بيدنفسيوالذيلا؟امإليهأيهدىفينظر

علىيحملهالقيامةيومجاءإلاشيئامنه()فيغلاللهولانامماالعمل

كانتوانخوار)7(،لهابقرةكانوان،6(رغالألهبعيراكانإن،رقبته

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

"فياخذونه".:و"!"عدا"ا"لنسخباقيفي

046(.)12/()1832رقمومسلم175(،)13/)7174(رقمالبخاري

أمه.واللتبية355(،)2/الاصابةنظر:هالازديثعلبةبناللتبيةبنعبدالله

.(176)13/الباريفتح

لي"."وهذا:ا"في"

038(.)3/النهايةهغلفقدخفيةشيءفيخانمنكل

)13/177(.الباريفتح.البعيرصوتالراءبضم:الرغاء

)2/87(.النهاية)13/178(،الباريفتح.البقرصوتالخاءبضم:الخوار
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)2(؟بلغتهلاللهم:وقالالسماء،إلىيديهرفعثمتيعر)1(،شاة

وثلاثا".مرتينقالها

واحد)3(شخصإلابهايقملممتىالاعمالهذهأنوالمقصود

وأقومفلاحةإلىمحتاجينالناسكانفإذا،عليهمعينافرضاصارت

ولييجبرهم،عليهممستحقةالاعمالهذهصارتبنائهمأونساجتهم

علىبزيادةالناسمطالبةمنيمكنهمولا،المثلبعوضعليهاالامر

دونيعطوهمبانظلمهممنالناسيمكنولا)4(،المثلعوض

ألزمأرضهمفلاحةإلىللجهادالمرصدونالجنداحتاجإذاكما،حقهم

كما،الفلاحيظلموابألاالجندلزمو،بهايقومأنالفلاحةصناعتهمن

.()يفلحبانالفلاحيلزم

ورسولهاللهشرعهماالفلاحينمعوالا!مراءالجنداعتمد)6(ولو

ومنفوقهممنلأكلوا؛الراشدونالخلفاءوفعلهالسنةبهوجاءت

وكان،والارضالسماءمنبركاتعليهماللهولفتح،أرجلهمتحت

،والعدوانبالظلميحصلونهماأضعافالمغلمنلهميحصلالذي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الشاةصوتوهوفتحها،اوالعينوكسرالياءوسكونالتاءبفتحتيعر:

النهاية461(،)12/لمسلمالنوويشرح)13/177(،الباريفتحالشديد.

.)5/792(

مزات.ثلاث:وفي"و"،مرتين:في"هـ"تكررت

من"أ".مثبتةحد""و

من"ا".ساقطة"المثلعوضعلىبزيادةالئاسمطالبةمن"ولايمكنهم

"13/32(.:الثانيةالمجموعتكملة)74(،الحسبة:انظر

"اعتمل".و"د":فيإب"
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فيمنعوا،والاثمالظلميرتكبوا)2(أنإلاوظلمهمجهلهميابى)1(ولكن

الدنيا.فيالبركةونزع،الاخرةعقوبةلهمفيجتمع،الرزقوسعةالبركة

حتى،الصحابةوفعله،ورسولهاللهشرعهالذيوما:قيلفان

والفلاحالمقطعيكونالتي،العادلةالمزارعة:قيل؟اللهوفقهمنيفعله

منبشيءالاخرعنأحدهمايختصلا،العدلمنسواءحاعلىفيها

البلادأخربتالتيوهي)3(،سلطانمنبهااللهأنزلماالتيالرسومهذه

الجندأكثروعرضت،البركاتزالتو،الغيثومنعت،العبادوأفسدت

.(به)4اولىفالئارالحرامعلىالجسدنبتذاوإ،الحراملاكلوالامراء

!يمالنبيعهدعلىالمسلمينعملهيالعادلةالمزارعةوهذه

والعمر)6(،وال(،بكر)أبيالعملوهي،الراشدينخلفائهوعهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

لهم"."يابى:في"أ"

"يركبوا".:عدا"ا"النسخباقيفي

الفتاوى)5/57(،السننتهذيب)111(،النورانيةعدالقوانطر:

32(.)13/الثانيةالمجموعتكملة)1/473(،الموقعينإعلام19(،)92/

نبتمنالجنةيدخل"لامرفوعا:عنهاللهرضيعجرةبنكعبلحديث

أسامةبنوالحارث)3/993(،احمدرواهبه"ولىالنارسحتمنلحمه

الذهبي.ووافقهوصححه422()4/والحاكم)618(،رقم644()2/

وعبدالرزاق382(،)4/شيبةأبىابنووصله)5/13(،معلقاالبخاريرواه

/8(0.)01

وعبدالرزاق)4/382(،شيبةبيابنووصله)5/13(،معلقاالبخاريرواه

/8(.)001
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قولوهي)3(،المهاجرينبيوتمنوغيرهمعلي)2(،وآل)1(،عثمان

بنوزيد،كعببنبيومسعود)4(،كابن،الصحابةأكابر

بنكاحمد،الحديثفقهاءمذهبوهي(،وغيرهم)6(،)ثابت

)9(،البخاريإسماعيلبنومحمد)8(،راهويهبنوإسحاق)7(،حنبل

بنإسحاقبنومحمدعلي)01(،بنوداود

282(.)4/شيبةابيابنرواه)1(

وعبدالرزاق382(،)4/شيبةابيابنووصله)5/13(،معلقاالبخاريرواه)2(

/8(001).

وعبدالرزاق382(،)4/شيبةابيابنووصله)5/13(،معلقاالبخاري51رو)3(

.2(61)8/المحلى:وانظر،(001)8/

وعبدالرزاق)4/382(،شيبةبيابنووصله)5/13(،معلقاالبخاريرواه)4(

)79(.الخراجفيبويوسفو01(،0)8/

مع)9324(بوداودو)8/79(،وعبدالرزاق)4/383(،شيبةابيابنرواه)5(

37(.)3/التمهيد:وانظر222(،)6/والبيهقي،السننمعالم

ماجهابنعنهمارواه.عنهماللهرضيعباسوابنجبلبنكمعاذ)6(

رجالهصحيحإسناد"هذامعاذ:حديثإسنادعنالبوصيريقال)2/823(،

97(.)3/الزجاجةمصباج"ثقات

صالحروايةاحمدومسائل)304(،عبداللهلابنهاحمدمسائلانظر:)7(

)7/555(،المغني)2/24(،ءهانىابنيةرواحمدومسائل015(،)2/

الفروع)3/124(،الخلافيةالمسائلرووس)2/293(،الصغرىالرعاية

)691(،الصغيرالجامع)2/344(،الاراداتمنتهىشرح)4/411(،

354(./)1المحرر،375()3/الكافي،()136المقنع(،56)5/المباع

451()6/لكبيرالحاوي)8/217(،المحلىانظر:)8(

.()5/13البخاريصحبح)9(

)8/217(.المحلى:انظر)01(
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وهي،المروزينصربنومحمدالمنذر)2(،بنبكربيو)1(،خزيمة

،()ليلىابيوابنسعد)4(،ابنكالليث)3(،الاسلامائمةعامةمذهب

وغيرهم.)7(الحسنبنومحمد،)6(يوسفوأبي

ثمرمنمنهايخرجمابشطرخيبرأهلعاملقدع!يمالنبيوكان

عنعمراجلاهمحتىالمعاملةتلكتزلولممات)8(،حتىوزرع

البذروكان،أموالهممنيعمروهاأنشارطهمقدوكانخيبر)9(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الطالبينروضة)5/54(،السننمعالم)6/223(،البيهقيسننانظر:

16(.)5/الباريفتح)4/243(،

.(61)5/الباريفتح،2(443/)الطالبينوروضة،71()2/الاشراف:انظر

شيبةابيوابن)63(،لخراجفيادمبنيحيىعنهرواهعبدالعزيزبنكعمر

وابنلباقروالزبيربنوعروةمحمدبنوالقاسموقاصابيبنوسعد.384()4/

،382(4/)شيبةأبيابنمصنف:انظر.وغيرهمالاسودبنوعبدالرحمنسيرين

العلم.أهلاكثرقولأئهوذكر،72()2/لاشراف،(51)5/الباريوفتح

النبلاءاعلامسير234(،و022)21/الاستذكار)8/217(،المحلى:انظر

.)01/522(

الاشراف)69(،الخراج:وانظر384(،)4/شيبةأبيابنعنهرواه

)216(.المحلى)2/72(،

)6/175(،الصنائيعبدائيع)69(،الخراج)6/223(،البيهقيسنن:انظر

.72()2/الاشراف،(17)23/المبسوط

بدائيع)23/17(،المبسوط)4/138(،الحسنبنلمحمدالحجةانظر:

البيهقيسنن)8/928(،الرائقالبحرتكملة)6/175(،لصنائع

72(.)2/الاشراف،223()6/

)01/467()1551(رقمومسلم054(،)4/)2285(رقمالبخاريرواه

عنهما.اللهرضيعمرابنحديثمن

من-رقم"6"مكرر)1551(رقمومسلم045(،)4/)2286(رقمالبخاري
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لمخيم.النبيمنلا،منهم

يكونأنيجوزالبذرأنالعلماء)1(أقوالمنالصحيحكانولهذا

لا:الصحابةمنطائفةقالقدبل،السنةبهمضتكماالعاملمن

البذرأجرواولالهم؛!ك!يمالنبيلفعل)2(؛العاملمنإلاالبذريكون

.والماءالنفعمجرى

منيكوننوالارضربمنيكونأنيجوزأده)3(والصحيح

"صحيحه")4(:فيكماالبخاريذكروقدمنهما،يكوننو،العامل

عمرجاءإنعلىالناسعامل-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرن"

.(كذا")فلهمبالبذرجاءواوان،الشطرفلهعندهمنبالبذر

عننهى!يمالنبيب"أناحتجمنمنهم)6(المزارعةمنعواوالذين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

عنهما.اللهرضيعمرابنحديث

رحمة24(،11/)4الانصاف(،015)الاختيارات(،451)3/المعادزاد

.()183الامة

وابنعمروابنمالكبنلسعدونسبه)2/73(،المنذرلابنالاشراف:انظر

عنهم.اللهرضيمسعود

رحمة،24(1/1)4الإنصاف،(015)الاختيارات،(451)3/المعادزاد

.()183الامة

عنالاحمرخالدابيعن)7/427(شيبةابيابنووصله)5/14(معلقا

15(.)5/الباريفتح:انظر.مرسلالاسنادوهذاعمرانسعيدابنيحمى

بالبذرجاءواوإنالشطر،فلهعندهمنبالبذرعمرجاءإنعلىالناس"عامل

من"أ".مثبتةكذا"فلهم

القدوريمختصر)6/175(،الصنائعبدائع)23/17(،المبسوطانظر:

)21/902(،الاستذكار)9/462(،الهدايةعلىالععايةشرح)143(،
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يشترطونكانوافالهم؛الظلمهوعنهنهىالذيولكن")1(،المخابرة

وأقبالالماذيانات)2(علىماويشترطون،بعينهابقعةزرعالارضلرب

ويقتسمان،الارضصاحببهيختصالتبنمنوشيئا)3(،الجداول

.)4(الباقي

مبناهاالمعاملةفان)6(،والاجماع()بالنصباطلالشرطوهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

المجتهد)7/516(،بداية)2/188(،الحوالكتنوير)3/861(،القبس

الطالبينروضة451(،)7/الكبيرالحاوي(،917)7/الام)285(،القوانين

)2/323(.المحتاجمغني)5/378(،العلماءحلية)4/243(،

من045()01/)1536(رقمومسلم06(،)5/)2381(رقمالبخاريرواه

عنهما.اللهرضيعبداللهبنجابرحديث

ماببعضالأرضعلىالمعاملةوهما:،متقاربتانوالمزارعةالمخابرة

.الارضمالكمنالبذريكونالمزارعةفيولكن،الزرعمنمنهايخرج

045(.)01/النوويمسلمشرح.لعاملمنالبذريكونالمخابرةوفي

هي:وقيل)5/56(،السننمعالم182(،)2/المعلم.الانهار:الماذيانات

حولينبتما:وقيل،الماءمسيلحافتيعلىماينبتاوالمياهمسايل

)01/457(.لمسلمالنوويشرح.معربةلفظةوهي.الساقي

)01/457(.للنوويمسلمشرح.الصغيرالنهروهوجدولجمع

بنجابرحديثمن)69(رقم)01/456(صحيحهفيمسلمرواهكما

عنهما.اللهرضيعبدالله

ع!ي!اللهرسولزمانفيكنا:قالعنهما.اللهرضيعبداللهبنجابرلحديث

:فقالذلكفيعتي!اللهرسولفقامبالماذياناتاوالربعبالثلثالارضناخذ

يمنحهالمفإنأخاهفليمنحهايزرعهالمفإنفليزرعهاأرضلهكانت"من

)69(.رقم456()01/البيوعفيمسلمرواهفليمسكها"اخاه

الموقعين=واعلام)01/457(،للنوويمسلمصحيحشرح:انظر
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لا،المشاركاتجنسمنالمعاملاتوهذه،الجانبينمنالعدلعلى

منواحدلكليكونأنهيالعادلةوالمشاركة،المعاوضاتبابمن

.ظلما)1(كانمقدرشيءلاحدهماجعلفاذا،شائعجزءالشريكين

الذي:سعدبنالليثقالكما،لمجيمالنبيعنهنهىالذيهوفهذا

فيهوالحرامبالحلالالبصيرةذونظرإذاأمرذلكمن!يمالنبيعنهنهى

والصحابةالراشدونحلفاوهوفعلهلمجيمفعلهماوأما،لايجوزائهعلم

.)2(جوازهفيريبلاالذيالمحضالعدلفهو

فصل

الاجارةبابمنالمشاركاتهذهأن)3(الناسمنطائفةظنوقد

تحريمها.يقتضيالقياس:فقالوا،مجهولبعوض

)4(المضاربةوأباج،والمزارعةالمساقاةحرممنمنهمثم

.(أبوحنيفة)يقولهكما،تؤجرلاالدراهملان؛للحاجةاستحسانا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

/11)473.

"ب"و"هـ"و"و":"ظالما".في

".الفتحمع"31()5/البخاريرواه

القواعد761(،الحسبة49(،61/الذخيرة175(،61/الصنائعبدائع:انظر

284(.و51/278الحقائقتبيين3141(،النورانية

والمضاربة.والمزارعةالمساقاةتعريفتقدم

بدائع،(23171/المبسوط،(41138/الحجة،(619الخراج:انظر

الحكاملسان81/895(،الرائقالبحرتكملة61/175(،الصنائع

51/278(.الحقائقتبيين11/804(،
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فيوالشافعي)1(مالككقولمطلفا،إماالمساقاةأباحمنومنهم

الشجرلانله)3(؛كالجديد،خاصةوالعنبالنخلعلىأو)2(،القديم

المزارعةمنإليهيحتاجماباحواو،الارضبخلاف،إجارتهتمكنلا

.للمساقاةتبعا

)4(.مالككقول،بالثلثذلكقذرمنمنهمثم

.()الشافعيكقول،أغلبالارضكوناعتبرمنومنهم

بابمنذلكليسفقالوا:والفقهاء)6(،السلفجمهورماو

منهماكلمقصودالتي،المشاركاتبابمنبلشيء،فيالاجارة

وهذا،العملمقصودههذافان،الاجارةبخلاف،صاحبهمقصودمثل

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

خيرةلذا(482)نينالقو،(12/902)لاستذكارا،(168)3/لقبسا:انظر

،(2/1311)لمعونةا،(2/102)التفرييع،(027)خليلمختصر،(49/)6

.(104)لتلقينا،(07)3طاالمو،38(1)فيالكا

)121(،التنبيه)4/304(،التهذيب)4/227(،الطالبينروضةانظر:

)183(.الامةرحمة365()5/العلماءحلية364(،)7/الحاوي

364(،)7/الحاوي،(121)لتنبيه،(4/304)التهذيب،(917)7/الام

المحتاجمغني81(،)2/الإشراف364(،)5/العلماءحلية)195(،الوجيز

)183(.الامةرحمة)4/227(،الطالبينروضة)2/323(،

نيجزلمالثلثمناكثرالبياضكانفانبيضاءأرضالشجرمعكانإنأي

)285(،القوانينانظر:جاز.قلاوالثلثكانوإنالمساقاةمعيدخل

.(701)6/الذخيرة2(،20)2/التفرييع(،1341)2/المعونة

)183(.الامةرحمة324(،)2/المحتاجمغنيشرحهمعالمنهاج:انظر

)76(.الحسبة65(،)5/السننتهذيب:انظر
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فسدتإذاالمشاركاتهذهأنالصحيحكانولهذا،الاجرةمقصوده

فيوالنماءالربحمنفيجب،المثلأجرةلا،المثلنصيبفيهاوجب

ربحيكنلمفان،مقدرةجرةلاصحيحها،فييجبمانظيرفاسدها

المالرأستستغرققدالمثلأجرةفانشيء،يجبلمنماءولا

منالفاسدفييجبألهالشرعقاعدةفان،ممتنعوهذا،ضعافهو

الفاسدالنكاحفييجبكمامنها،الصحيحفييجمامانظيرالعقود

إذاالفاسدالبيعوفي)1(،الصحيحفيمايجبنظيروهو،المثلمهر

فييجبفكذلك،المثلأجرةالفاسدةالاجارةوفي،المثلثمنفات

نصيبالفاسدةوالمزارعةالمساقاةوفي،المثلربحالفاسدةالمضاربة

في)2(فتجبمسماةأجرةهوليسصحيحهافيالواجبفان،المثل

.نظيرهالفاسدفيفيجب،الربحمنشائعجزءهوبل،المثلجرةفاسدها

منأحل)4(والمزارعةالفقهاء)3(:منوغيرهالاسلامشيخقال

والمغنم،المغرمفييشتركانفائهما،العدلإلىقربو،المؤاجرة

والمستأجر،الاجرةلهتسلمالارضصاحبفان،المؤاجرةبخلاف

يحصل.لاوقد،زرعلهيحصلقد

جوازهما،:والصحيح،(وهذا)هذاجوازفيمختلفونوالعلماء

فيمايجبنظيروهو،المثلمهرالفاسدالنكاحفييجبكما"منها)1(

من"ب".ساقطةالصحبح"

"فيوجب".في"ا":)2(

)77(.الحسبة)3(

المتن.فيالمثبتوالصحيح،"اصل"الحسبةفي)4(

الهيتمي=فتاوى)6/135(،الذخيرة)6/99(،عابدينابنحاشيةانظر:)5(
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.غيرهأوإقطاعاالارضكانتسواء

الاسلامعلماءمنأحداعلمتوما:)1(تيميةابنالإسلامشيخقال

زالوما،تجوزلاالاقطاعإجارة:قال-غيرهمولا)2(الاربعةالائمة-

زمنناإلىالصحابةمن،قرنبعدقرناإقطاعاتهم)3(يؤجرونالمسلمون

إجارةببطلانالقولفابتدعزمانناأهلبعضأحدثحتىهذا،

فيصير(،)المنفعةيملكلاالمقطعأنوشبهته)4(،الاقطاع

.المعارةالارضيكريأنيجوزلاكالمستعير،

وجهين:منخطاالقياسوهذا

المعيرتبرعوإلما،لهحفاالمنفعةتكنلمالمستعيرأن:أحدهما

قاسمالامروولي،للمسلمينحقفمنفعتهاالمسلمينراضيوأما،بها

)1(

)2(

)3(

)4(

244(،)03/الفتاوىمجموع)16/127(،)3/918(،الانصافالفقهية

)152(،لاختيارات192(،لى)2رجبلابنالقواعد444(،)4/الفروع

414(.)2/المطالباسنى

الاختيارات)78(،الحسبةنظرو.و"و"و"ب"من"أ"ساقطة"تيمية"ابن

85(.و)244/28()03/الفتاوىمجموع(،)152

تحفة)3/478(،البصائرعيونغمز)6/99(،عابدينابنحاشيةانظر:

الانصاف)3/918(،الفقهيةالهيتميفتاوى)6/173(،المحتاج

المطالبأسنى192(،)2/رجبابنقواعد(،444)4/الفروع(،127)16/

.(568)3/القناعكشاف،(062)3/النهىاوليمطالب،(414)2/

."قطاعهمإ":و([و"هـ"و"د""وفي

)3/918(.للهيتميالفقهيةالفتاوى

502(.)6/المحتاجوتحفة091(،)3/السابقلمرجع
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)1(مستوفيوالمقطعكالمعير.لهممتبرعاليس،حقوقهمبينهم

الوقفمنافععليهالموقوفيستوفيكما،الاستحقاقبحكمالمنفعة

يموتأنأمكنوان-الوقفيؤجرأنعليهللموقوفجازوإذا،وأولى

يؤجرأنللمقطعيجوزفلأن-الصحيج)2(علىبموتهالاجارةفتنفسخ

.)3(اولىبموتهالاجارةانفسختوإنالاقطاع

الامروولي،الاجارةجازتالاجارةفيأذنلوالمعيرأن:الثاني

إفابهالينتفعواأقطعهمإلمافإله،الاجارةفيللمقطعيأذن

والمزارعةبالاجارةبهاالانتفاعمنعومن،بالاجارةواما،بالمزارعة)4(

نأوالامراءالجندوألزم،ودنياهمدينهمالمسلمينعلىأفسدفقد

فيه.ماالفسادمنذلكوفي،الفلاحينهميكونوا

المقطعبهاينتفعلا،وحوانيتدوزايكونقدالاقطاعفإن؛وأيضا

بالكلية،ذلكمنافععطلتالاقطاعإجارةتصحلمفإذا،بالاجارةإلا

للولدالموهوبكونمثلفيهالاماملرجوعمعرضاالاقطاعوكون

لرجوعمعرضاالدخولقبلالصداقوكون،فيهالوالدلرجوعمعرضا

)1(

)2(

)3(

)4(

".يستوفي"فالمقطعو"ب"!في"أ"

الشرح)2/253(،الإراداتمنتهىشرح)14/345(،الانصافانظر:

فيالدريةالعقود)4/54(،السالكبلغة،الإنصافمع)14/346(الكبير

)2/79(.الحامديةالفتاوىتنقيح

الاجارةانفسختوإنالاقطاعيؤجرانللمقطعيجوزفلأنالصحيح"على

و"هـ".من"أ"ساقطة"بموته

"بالزراعة".:و"و"و"هـ"في"د"
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فليس،بالاتفاقالاجارةصحةيمنعلاوذلك،الزوجإلىكلهأونصفه

نظر.ولامصلحةولا،قياسولانصالمبطلمع

يستأجروانإلاالجندبيد)1(يبقلموالاجارةالمزارعةأبطلواواذا

قليلإلايفعلهيكادلاوهذا،عليهاويقومالارضيزرعمنأموالهممن

بخلافشيء،لهيحصلولا،مالهيخسرقدلانه؛الناسمن

إلىأقربفهي،والمغرمالمغنمفييشتركانفانهما،المشاركة

.العدل

احتاجواإذاالناسأنفالمقصودوالا،طرداذكرتالمسألةوهذه

باجرةذلكعلىأجبروا-وغيرهمكالفلاحين-الصناعاتاربابإلى

.الاعمالفيتسعيرفهذا،الواجبالتسعيرمنوهذا.المثل

للجهادسلاحإلى)2(الناساحتاجفإذاالاموالفيالتسعيرماو

إلاحبسهمنيمكنواولا،المثلبعوضيبيعوهأناربابهفعلى،والات

،والمالبالنفسالجهادأوجمطقدتعالىوالله،الثمنمنيريدونهبما

علىأوجبومن؟بقيمتهبذلهالسلاحأربابعلىيجبلافكيف

علىيوجبولمعنهالغيربهيححمامالهمنيخرجأنببدنهالعاجز

التناقض،ظاهرفقوله:الغيربهيجاهدمايخرجأنبمالهالمستطيع

.)3(الصوابوهو،أحمدالامامعنالروايتينإحدىوهذا

)1(

)2(

)3(

مع".يبق"لمو"هـ"و"و":و"د"في"ب"

"ا".منساقطة"الئاس"

من"د".ساقطة"الصواب"وهو

-،(11/102)الانصحاف،(445/)الفروع:وانطر.81-82()الحسبة
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فصل

يكنلملانهم؟بالمدينةلمجيرالنبيزمنفيالتسعيريقعلموانما

كانوابلوخبزا،طحينايبيعمنولابكراء،ويخبزيطحنمنعندهم

بالحبقدممنوكان،بيوتهمفيويخبزونهويطحنونهالحبيشترون

فيجاءولهذاالجلابين؛منالناسيشتريهبلأحد،يتلقاهلا

.(")1(ملعونوالمحتكر،مرزوقالجالب":الحديث

منبالثيابعليهميقدمكانبل،حائكالمدينةفييكنلموكذلك

.ويلبسونها)2(فيشترونها،وغيرهماواليمنالشام

)1(

)2(

71(.)4/النهىأوليمعونة27(،)2/الاراداتمنتهىشرح

)2544(والدارمي)33(،رقمحميدبنوعبد21(،ه)3رقمماجهابنرواه

232(،)3/والعقيلي(،ه2)هالشعبوفي(،ه0)6/لبيهقيو324(،)2/

الحاكموروى05(،)3/مكةخبارفيوالفاكهي)6/348(،عديوابن

بنعليطريقمنعنهاللهرضيالخطاببنعمرحديثمن11()2/عجزه

منجمعضعفهوالحديثضعيفانوهماجدعانبنزيدبنعليعنسالم

حجر.ابنوالحافظ)2/95(،المنيرالبدرخلاصة.الملقنكابنالعلمهل

كشففيوالعجلوني)4/804(،الباريفتج)2/92(،لحبيرالتلخيص

.()2/163الزجاجةمصباح.والبوصيري)1/393(،الخفا

)13/33(.الثانيةالمجموعتكملة:انظر
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فصل

التسعيرفي

مسألتين:فيالتسعيرفيالعلماءتنازعوقد

بأغلىيبيعأنبعضهمفأراد،غالبسعرللناسكانإذا:إحداهما

)1(5مالكعندذلكمنيمنعفانه،ذلكمن

لهم)2(.قولينعلى؟النقصانمنيمنعوهل

بنيونسعنموطئهفيرواهبما-اللهرحمه-مالكواحتج

.)3(
عنهاللهرضي-الخطاببنعمر"ان:المسيببنسعيدعنسي!

عمر:لهفقال،بالسوقلهزبيبايبيعوهو،بلتعةأبيبنبحاطبمر-

سوقنا")4(.منترفعنواما،السعرفيتزيدنإما

)1(

)2(

)3(

)4(

من"ب".ساقطة"مالك"عند

الحكامتنبيه)9/313(،والتحصيلالبيان)2/651(،الموطاانظر:

،(17)5/المنتقى(،3501)2/المعونة)02/73(،الاستذكار)348(،

.(904)6/المعربالمعيار،36(0)الكافي

السابقة.المراجع:انظر

فيكمايوسفبنيونسوالصوابسيف"،بن"يونسالمخطوطاتفيكذا

المدنيلليثيعمروبنحماسبنيوسفبنيونسوهو651()2/الموطا

النسائيولقه،ماجهوابنوالانسائيمسلملهروى،المدينةأهلعبادمن

056(،)32/الكمالوتهذيب648(،و)7/633الثقات:انظر.حبانوابن

603(.)3/لكاشفو593(،)11/التهذيبتهذيب

وابن-،(48)6/لبيهقيو،(702)8/وعبدالرزاق،(165)2/مالكرواه
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الناسسعرعنفحطالسوقفسادأرادرجلاأنلو)1(:مالكقال

يقولأنماو،رفعتوإما،الناسبسعرلحقتإما:لهيقالأنلرأيت

،بالصوابذلكفليسكذا،بسعرإلاتبيعوالا:)2(يعنيكلهمللناس

سعرهمحطحينالايلة)3(،اهلفيالعزيزعبدبنعمرحديثوذكر

.("اللهبيدالسعرفانما،ذلكوبينبينهمخل":فكتب،البحرلمنع

أنهفيخلاففلاالجلابونأما":)4(البيانكتابفيرشدابنقال

بأغلىفباع،منهمشذلمنيقالوانما،جلبوهمماشيءعليهميسعرلا

منترفعنواما،العامةبهتبيعبماتبيعانإما:العامةبهيبيعمما

و!ربهمرإذ،بلتعةابيبنبحاطبالخطاببنعمرفعلكما،السوق

ترفعنواما،السعرفيتزيدأن"إما:لهفقالالسوقفيلهزبيبايبيع

بهيببعكانمماأقل)6(الواحدبالدرهميبيعكانلانه(؛سوقنا")من

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)1/893(.المدينةاخبارفيشبة

لتحصيل)9/313(.والبيان:انظر

من"ا".ساقطة"يعني"

انظر:.الصوابوهو"الايلة""د":النسخةوفي،"الابلة":النسخأكثرفي

يليمماالقلزمبحرساحلعلىمدينةيلةو)9/313(،لتحصيلوالبيان

البلدانمعجم:انظر.الشامؤلوالحجازآخرهي:وقيل،الشام

العقبة.منبالقربإيلاتالانواسمها)1/347(.

الكافي038(،)4/والإكليلالتاجوانظر:)9/313(،والتحصيلالبيان

84(.)5/المعربالمعيار)258(،القوانين)036(،

قريبا.تخريجهتقدم

ثبتهوما"كثر"،:الصوابولعل."أغلا""و":وو"هـ"و"!([في"ب"

414(.)9/والتحصيلالبيانفيلماموافق
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.السوقأهل

الجلابينمنيشترونالذينلاسواق،والحوانيتأهلوأما

والادماللحممثلمقطغا،أيديهمعلىذلكويبيعون،جملةوغيرهم

بياعاتهم،منشيءلهميسعرلا،كالجلابينإلهم:فقيل،والفواكه

يبيعكماتبيعأنإما:الجمهورعنوخرجمنهمشذلمنيقالوالما

.)1(الروايةهذهفيمالكفولوهو،السوقمنترفعأنواما،الناس

عمربنعبدالله:السلفمنذلكعنهرويوممن

.)3(عبداللهبنوسالممحمد

بنوالقاسم)2(

البيععلىيتركونلاالجلابين،هذا،بخلاففيإلهم:وقيل

يشبه.بماالربحمنيقتنعوا)4(ولم،الناسعلىأغلواإذاباختيارهم

به،يشترونمايعرفأنبمصلحتهالموكلالسوقصاحبوعلى

ويتفقد،ذلكعلىيزيدواأنوينهاهم،يشبهماالربحمنلهمفيجعل

فمن،لهمجعلالذيالربحعلىالزيادةمنفيمنعهمأبدا،السوق

)1(

)2(

)3(

)4(

.(02/73)رلاستذكاا،(71/ه)المنتقى:نظرا

34(.)13/الثانيةالمجموعتكملة)5/18(،المنتقى:انظر

الثانيةالمجموعتكملة)5/85(،المعربالمعيار)ه/18(،المنتقىانظر:

.)13/34(

المطبوعفيرشدابنيذكرهمالم"عبداللهبنوسالممحمدبن"والقاسم

لتحصيل.والبيانمن

"يقنعوا".:و"هـ"في"أ"
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.السوقمنخرجهوعاقبهأمرهخالف

)3(،حبيبابنذهبوإليه،)2(أشهبروايةفي)1(مالكقولوهذا

.)4(وربيعةوالليثسعيدبنويحيىالمسيبابنبهوقال

بكذاإلاتبيعوالا:لهميقولأنالعلماءمنحدعنديجوزولا

نولا،بهيشترونماإلىينظرانغيرمن،خسرتماوربحتم،وكذا

الثمنمثلهومما،وكذابكذاإلاتبيعوهلا:اشتروهقدفيمالهميقول

قل.أو

فييغلواأنيتركهملميشترونماقدرعلىالربحلهمضربواذا

قدفإئهم،لهمحدائذيالقدرعلىالربحفييزيدوالموان،الشراء

.()يفوتهملاالربحأنعلمواإذاالشراءفييتساهلون

عنالدراوردي)7(عنرواهبماذلكعارضفإله،)6(الشافعيفاو

:-عنهاللهرضي-عمرعنمحمدبنالقاسمعنالتمارصالحبنداود

يديهوبين،المصلىبسوقبلتعةأبيبنبحاطبمر"أئه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

-.تعالىاللهرحمه-رشدلابنالكلاميزالولا

.85()5/المعربالمعيار:انظر

.85()5/المعربالمعيار:انظر

35(.)13/الثانيةالمجموعتكملة76(،2/)0الاستذكار:انظر

تعالى.اللهرحمهرشدابنكلامانتهى

البيهقيوسنن)02/75(،الاستذكاروانظر:)9/201(،المزنيمختصر

4(.)5/90الكبيرالحاوي)6/48(،

الدراوردي.عبيدبنمحمدبنعبدالعزيز

663



لكلمدينله)2(:فقال؛سعرهماعنفساله،زبيبفيهماغرارتان)1(

وهمزبيبا،تحملالطائفمنبعيرحدثخماقد:عمرلهفقال،درهم

)3(.
زبيبكتدخلنوإماالسعر،فيترفعنفاما،بسعركيغترولى

اتىثم،نفسهحاسبعمررجعفلما،شئتكيففتبيعه)4(،البيت

قضاء،ولا،منيعزمةليسلكقلتالذيإن:فقال،دارهفيحاطبا

وكيف،فبعشئتفحيثالبلد،لاهلالخيربهأردتشيءهوإلما

8.)0(

.لمحبع"سئت

لمابخلافوليسمستقصى)7(،الحديثوهذا)6(:الشافعيقال

)9(،رواهمنعنهرواهأوالحدثحما،بعضروىولكنه)8(،مالكرواه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

."نباغرا":"ب"في

مختار.الوعاءهيلجوالقو)285(،اللغةفقه.الكبيرالجوالق:الغرارة

.(1)60الصحاج

له"."فسعر:البيهقيعند

"يعتبرون".:واب"في"ا"

من"هـ".ساقطة"فتبيعه"

بنوسعيد)6/48(،والبيهقي)9/201(،المزنيمختصر،الشافعيرواه

العمالكنزنظر:و)6/312(.المغنيفيقدامةابنأفادهكمامنصور

.)4/183(

)9/201(.مختصرالمزني

"مستفيض".في"أ":

الفصل.أولنصهتقدمائذيحاظبأثريعني

وبه"عنهروىمنرواه"أو(904)5/والحاوي(،201)9/المزنيمختصرفي

المعنى.يستقيم
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علىمسلطونالناسلان؛أقولوبه،واخرهالحديثبأولأتىوهذا

فيإلاأنفسهمطيببغيرمنهاشيئاأويأخذهاأنلاحدليس،أموالهم

.منها)2(ليسوهذا،فيها)1(الاخذيلزمهمالتيالمواضع

عنهحطمنبهيؤمرالذي:الباجيأبوالوليدفقالمالكقولوعلى

الواحدمنهمانفردفاذا،الئاسجمهورعليهائذيالسعرهوبهيلحقأن

البيع،تركأو،الئاسبسعرباللحاقأمرواالسعربحطاليسيروالعدد

باللحاقالجمهوريؤمرلميسيرعددأوواحدالسعرفيزادفان

.المبيعاتتقوموبه،الجمهور)3(حالالمراعىلان؛بسعره

كما-بالدراهمالمبيعقدرفيأي-السوقفيزادمنيقاموهل

منه؟نقصمنيقام

مالك:قولفيأصحابنااختلف)4(:المالكيالقصارابنقال

خمسةباعمنراد(:)البغداديونفقالسعرا"،حطمن"ولكن

ثمانية.يبيعونوالناس،بدرهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من"ا".مثبتةفيها""الاخذ

-.تعالىاللهرحمه-الشافعيكلامانتهى

)02/73(،الاستذكاروانظر:)5/17(،المنتقى.الباجيكلامانتهى

4(.90)6/المعيار)2/168(،لتفريعو)036(،والكافي

القاضيالقصاربابنالمعروفابوالحسنالبغدادياحمدبنعمربنعلي

بغدادتاريخانظر:-.تعالىالله-رحمههـ793سنةتوفي،المالكيةشيخ

)17/801(.النبلاءأعلامسير1(،00)2/المذهبالديباج4(،0)12/

.(3501)2/المعونة:انظر
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يبيعونوالناس،ئمانيةباعمنأراد)1(:البصريينمنقوموقال

الشغبإلىأدىوربما،بيعهمالسوقأهلعلىفيفسد،خمسة

والخصومة.

ثمانيةباعمنلان؛ممنوعانجميعاالأمرينأنوعتدي:قال

إلىأدىوربما،بيعهمالسوقأهلعلىأفسد-خمسةيبيعونوالناس-

مصلحة.الجميعفمنع،والخصومةالشغب

.السوقأهلحكمذلكأنخلافولا:أبوالوليد)2(قال

فييبيعأنالجالبيمنعلامحمد)3(:كبابففيالجالبوأما

بسعرلشعيروالقمحعداما:حبيبابنوقال،الناسبيعدونالسوق

نأإلا،شاءكيففيبيعوالشعيرالقمحجالبماورفعوا،والاالناس

وإنتركوا،)4(بعضهمأرخصإن،السوقأهلحكمأنفسهمفيلهم

.(ترفعوا)أنواما،كبيعهمتبيعواأنإما:بقيلمنقيلأكثرهمأرخص

وأكانمأكولأ،والموزونالمكيلفيوهذا)6(:حبيبابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"."المصريين)19(:الحسبةفي

.(17)5/المنتقى.الباجي

علماءكبارمنأبوعبداللهالتنوخيحبيببنسعيدبنسحنونبنمحمد

المداركترتيبانطر:.تعالى-الله-رحمههـ255سنةتوفي،المالكية

)06(.لنوروشجرة)3/401(،

من"ب".ساقطة"بعضهم"

038(.)4/والاكليلالتاجوانطر:(،)5/18المنتقى

المعنى.ليستقيمثبتهاو،اللهرحمهقاسمابنطبعةمنمثبتة"هذا"
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لعدم؛تسعيرهيمكنلالاله؛يوزنولا)1(يكاللامادون،غيره

فيه.التماثل

فاذا،)3(متساويينوالموزونالمكيلكاناذاهذا:أبوالوليد)2(قال

.()الدونبسعريبيعهأنالجيدصاحبيؤمرلماختلفا)4(،

فصل

يحدأنفهي-التسعيرمنفيهاتنازعواالتي-الثانيةالمسألةماو

بالواجب.قيامهممع،يتجاوزونهلاحداالسوقلاهل

عنه)7(،المشهورفينفسهمالكحتىالجمهور)6(،منهمنعفهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

".يكالما"دونو"ب":في"ا"

الباجي.

.متساويا"":في"ا(

".اختلفت":و"و"في"ا"

.(18)5/المنتقى

العناية)5/912(،الصنائعبدائع164(،)6/الرايةنصبمعالهدايةانظر:

)02/73(،)5/17(،الاستذكارالمنتقى)01/95(،القديرفتح)01/95(،

العلماءحلية201(،)9/المزنيمختصر)258(،القوانين)036(،والكافي

المطالباسنى(،)6/48البيهقيسنن4(،90)5/الكبيرالحاوي316(،)4/

،(26)2/الاراداتمنتهىشرح،(92/)13"المجموع"معالمهذب،38()2/

311(،)6/لمغني)3/62(،النهىاوليمطالب)3/187(،القناعكشاف

الانصاف،(4/15)الفروع،757()2/الخلافيةالمسائلرؤوس،)88(الحسبة

(11/791).

السابقة.الحاشيةفيالمالكيةكتب:انظر
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محمد)3(،بنوالقاسم)2(،وسالمعمر)1(،ابنعنأيضاالمنعونقل

لحمالجزارينعلىيسعرالسوقصاحبفيمالكعنأشهبوروى

إذا:قال؛السوقمنأخرجواوإلابكذا،الابلولحمبكذا،الضأن

أن)4(أخافولكن،بهباسفلا،شرائهممنيرىماقدرعليهمسعر

.السوقمنيقوموا

منبالمنعللناسمصلحةهذافيبأنالقولهذاأصحابواحتج

البيعمنيمنعونوإدما،البيععلىالناسيجبرولا،عليهمالسعرإغلاء

فيهالمصلحةمنيرىماحسبعلى،الأمرولييحدهالذيالسعربغير

.()والمشتريللبائع

العلاءحديثمنوغيرهأبوداود)6(رواهبمافاحتجواالجمهوروأما

رجلجاء:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنأبيهعنعبدالرحمنبن

الله"أدعوبل":فقال،لناسعر،اللهرسوليا:فقال!اللهرسولإلى

يرفعالله"بل:فقاللنا،سغر،اللهرسوليا:فقالرجلجاءهثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

"ب":"عمر".في

الحسبة)13/36(،الثانيةالمجموعتكملة)5/18(المنتقىوانظر:

.)29(

)29(.لحسبة36(،)13/الثانيةالمجموعتكملة)5/18(المنتقى:انظر

)29(.الحسبة36(،)13/الثانيةالمجموعةتكملة)5/18(المنتقى:انظر

"ولكنو"و":و"هـ"و"د"وفي"ب"ان"،يأمرهملا"ولكنفي"جى":

".السوقمنيقوموا

السابقة.المراجع

مفصلا.تخريجهتقدموقد)0345(،رقمالتسعيرفيبابالبيوعفي
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."مظلمةعنديلاحدوليست،اللهالقىانلارجوواني،ويخفض

لهم.ظلمذلكعلىالناسإجبارولان:قالوا)1(

فصل

للامامينبغي:)3(حبيبابنفقال)2(،جوزهمنعندذلكصفةماو

استظهارا،غيرهمويحضرالشيء،ذلكسوقأهلوجوهيجمعأن

إلىفينازلهم؟يبيعونوكيف؟يشترونكيف:فيسالهم،صدقهمعلى

على)4(يجبرهمولا،بهيرضواحتىسداد،وللعامةلهمفيهما

رضىهعنولكن،التسعير

مصالحمعرفةإلىيتوصلبهأنهذا:ووجه(:أبوالوليد)قال

بهم،يقومماالربحمنذلكفيللباعةويجعل،والمشترينالبائعين

لابما،رضاغيرمنعليهمسعرواذا،بالناسإجحاففيهيكونولا

واتلاف،الاقواتواخفاء،الاسعارفسادإلىذلكأدى،فيهلهمربح

.الناسأموال

)13/36(.الثانيةالمجموعتكملة)29(،الحسبة)5/18(،المنتقى)1(

)13/37(،الثانيةالمجموعتكملة)39(،الحسبة)5/91(،المنتقىانظر:)2(

تبيين161(،)4/المختارلتعليلالاختيار)6/254(،والاكليلالتاج

)3/214(،الهنديةالفتاوى)1/322(،الحكامدرر)6/28(،الحقائق

282(.)1/البصائرعيونغمز)2/548(،الأنهرمجمع

السابقة.المراجع:انظر)3(

."يجبرون"ولا:"أ"في(4)

)5/91(.المنتقىفيذكره.الباجي)5(
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بيعمنالناسامتنعإذاماو،فيهتنازعواالذيفهذا:شيخنا)1(قال

تركه،علىويعاقبون،بالواجبيؤمرونفهنابيعهعليهميجمبما

فامتنع.المثلبثمنيبيعأنعليهوجبمنكلوكذلك

هواللهن"!و:النبيبقولمطلقاالتسعيرمنععلىاحتجومن

أحدوليستعالىاللهألقىأنلارجووإني،الباسطالقابضالمسعر

ليست،معينةقضيةهذه:لهقيلمال")2(ولادمفيبمظلمةيطلبني

إليه،يحتاجونالناسمابيعمنامتنعأحدانفيهاوليسعاما،لفظا

صاحبهبذلهفاذا،فيهالمزايدةفيالئاسرغبقلإذاالشيءأن)3(ومعلوم

عليهم.يسعرلافهنافيهتزايدواالناسولكن،العادةبهجرتكما

علىالزيادةمنمنعلمجيمالنبيأن"الصحيحين")4(:فيثبتوقد-

اعتق"من:ع!يمفقال،لمشتركالعبدمنالحصةعتقفيالمثلثمن

عليهقوم-العبدثمنيبلغما()المالمنلهوكان-عبدفيلهشركا

حصصهم،شركاءهفأعطىشطط")7(،ولاوكس)6(لا،عدلقيمة

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.()39الحسبة

ص)963(.تخريجهتقدم

5("بمنساقطةا!"ومعلوم،إليهيحتاجونالئاسمابيعمنامتنعاحداأنفيها"

من)01/938()1015(رقمومسلم)5/917(،)2522(رقمالبخاري

عنهما.اللهرضيعمرابنحديث

و"و".من"د"ساقطة"المال"من

النهاية182(،)ه/الباريفتح،النقص:الكافوسكونالواوبفتح:الوكس

)3/445(.المغيثالمجموع)5/921(،

المغيث=المجموع)2/475(،النهاية)5/182(،الفتح.الجور:الشطط
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فاذه،يريدبالذيالمعتقيساومأنالمالكيمكنفلم،العبدعليهوعتق

لتكميليعتقهلمالذينصيبهالمعتقشريكهيملكأنعليهوجبلما

ويعطيه،عدلقيمةالعبدجميعيقومبأنعوضهقدرالعبدفيالحرية

قيمةفيلا،القيمةنصففيالشريكحقفإن،القيمةمنقسطه

.الجمهور)1(عندالنصف

يباعفإذه،عينهقسمةيمكنلاماأنفيأصلاالحديثهذاوصار

البيع،علىالممتنعويجبر،ذلكالشركاءأحدطلبإذا،ثمنهويقسم

.إجماعا)2(ذلكالمالكيةبعضوحكى

يعاوضأنعلىأجبرالمعاوضةعليهوجبتمنأنفيأصلاوصار

الشيءإخراججوازفيصلاو)3(،الثمنمنيريدبمالا،المثلبثمن

)4(
الشفعة،فيكما،الراجحةللمصلحة،بثمنهقهراصاحبهملكمن

أمكن.مهمابالسرايةالعتقتكميلوجوبفيوأصلا

مالكهملكعنالشيءإخراجيوجبالشارعكانإذاأذهوالمقصود

.)3/445(

182(،)5/الباريفتح351(،)14/المغني)23/115(،الاستذكار:انظر)1(

الحسبةوفي)3/501(،الائارمعانيشرح)01/041(،القاريعمدةلأ

حمد".وحنيفةبيو"كمالك)89(:

عبدالبرابنوذكر)944(،الكافي:وانظر)3/38(،الثانيةالمجموعتكملة)2(

115(.)23/الاستذكارفيالخلاف

".الثمنعنيزيدبما"لا:"!"عداالنسخجميعفي)3(

من"و".ساقطة"ملك")4(
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المطالبةمنالمالكيمكنولم،العتقتكميللمصلحة،المثلبعوض

التملكإلىبالناسالحاجةكانتإذافكيف،القيمةعلىبالزيادة

والشرابالطعامإلىالمضطرحاجةمثلأضر؟إليهاوهم،أعظم

.وغيرهواللباس

حقيقةهوالمثلقيمةالجميعتقويممنع!ي!النبيبهأمرالذيوهذا

يدمنالمشفوعالشقصانتزاععلىالشريكسلط)1(وكذلك،التسعير

التكميلمصلحةلاجل،عليهبزيادةلابهابتاعهالذيبثمنهالمشتري

بالثمنمنهانتزاعهلهجوزفاذاذلك؟منأعظمهوبمافكيفلواحد،

هذهلاجل،الثمنمنالمشتريشاءبمالاالعقد،عليهوقعالذي

وشرابطعاممنعندهماإلىاضطرإذافكيف،الجزئيةالمصلحة

منالناسعندماإلىالحاجاضطرإذاوكذلكحرب؟والةولباس

بثمنذلكعلىيجبرهمأنالامروليفعلىوغيرها،السفرالات

.كله)2(ذلكفيأصلالعتقوحديث،الثمنمنيريدونهبمالا،المثل

يجدونلا،إنسانبيتفي)3(السكنىإلىاضطرواقوماأنقدرفاذا

وأ،بهايستدفئونثيابستعارةأو،مملوكخانفيالنزولأو،سواه

ذلك،غيرأو،فأسأوقدر،أوالماء،لنزعدلوأو،للطحنرحى

"."و":"تسليط)1(في

ص)672(.العتقحديثتخريجوتقدم.بتصرف-99()39الحسبة)2(

"السكن".:في"أ")3(
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فيهاجرا؟عليهياخذأنلههل،لكننزاعبلابذلهصاحبهعلىوجب

.أحمد)1(لاصحابوجهانوهما،للعلماءقولان

اجرةعلىزيادةيطلبأنعليهحرمالاجرةأخذلهجوزومن

المثل.

ذلكبذلعليهيجبأئهوالصحيح-:عنهاللهرضي-شيخنا)2(قال

>فويلأ:تعالىقال،والسنةالكتابعليهدلكمامجانا،

يراصون!همالذين!ساهونصلاتهمعنهمالذين!للمصفايت

عباسوابنمسعودابنقال4-7[:<]الماعون*أتماعونويمنعون

.)3("ونحوهموالفاسوالدلوالقدرإعارةهو":الصحابةمنوغيرهما

)1(

)2(

)3(

ابنقواعد)3/16(،الموقعينإعلام)27/924(،الانصاف)99(،الحسبة

فتوحات593(،)9/المحتاجتحفة)915(،الاختيارات093(،)2/رجب

مجموع032()1/الطالبدليل)9/902(،المبدع)5/277(،الوهاب

41(.)9/المجموع286(،)3/الطالبينروضة(،186)92/الفتاوى

قواعد،(942)27/الإنصاف:وانظر،(51)9الاختيارات،(9)9الحسبة

193(.)2/رجبابن

ودوأبود)6/522(،الكبرىفيالنسائيعنهاللهرضيمسعودابنعنرواه

فيوالطبراني)2/042(،شيبةأبيبنو)6/145(،لبيهقيو)1657(،

ذكريردولم)2/06(،مسندهفيوالشاشي)9/702(،الكبيرالمعجم

أبوداود"أخرجهحجر:ابنالحافظقال،الطبرانيروايةفيإلاالفأس

أثرأما)8/306(،الباريفتح."صحيحواسنادهمسعودابنعنوالنسائي

ابنرواهبل،المؤلفذكرهائذيباللفظاجدهفلمعنهاللهرضيعباسابن

بلفط:042()2/شيبةأبيوابن)9/145(،والبيهقي071(،)12/جرير

".البيتمتاع"هو
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"هي:قال-الخيل-وذكرع!يمالنبيعن"الصحيحين")1(وفى

أجرلههيلذيفافاوزر،رجلوعلىستر،ولرجلأجر،لرجل

تغنياربطهافرجلسترلههيالذيوأفا،اللهسبيلفيربطهافرجل

.ظهورها"ولا،رقابهافياللهحقينسولم،وتعمفا

دلوها،إعارعالإبلحق"منأيضا:عنه"الصحيحين")2(وفي

.فحلها)3("واطراق

عنأي"الفحل(عسب)عننهى"اله:عنه"الصحيح")4(وفي

ومنع،مجانابذلهفاوجب،إليهيحتاجونوالناس،عليهالاجرةخذ

.)6(عليهالاجرةأخذمن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

حديثمن)7/96()879(رقمومسلم)6/732(،)3646(رقمالبخاري

عنه.اللهرضيهريرةابي

فياجدهولمعنه،اللهرضيجابرحديثمن)889(رقممسلمرواه

.البخاريصحيحمنالمطبوع

122(.)3/النهاية.للضرابإعارتهأيفحلهاإطراق

عمرابنحديثمن(ه)4/93)2284(رقمالبخاري"الصحيحين".:في"أ"

رسول"نهى:بلفظجابرحديثمن)1565(،مسلمورواهعنهما،اللهرضي

ا.هـ."الجملضراببيععنعذروالله

الفحل.ماءالسينواسكانالعينبفتحالعسب"عسيب".و"هـ":في"ب"

444(.)2/المغيثالمجموع234(،)3/النهاية

الابيشرح)01/948(،لمسلمالنوويشرح)4/953(،الباريفتح:انظر

شيبةأبيابنمصنف)5/442(الاكمالومكمل)5/442(،لمسلم

معالهداية124(،)ه/الحقائقتبيين)4/175(،الصنائعبدائع)4/513(،

الزواجر-03(،)2/المطالبأسنى)9/79(،العناية029(،)5/لرايةنصب
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يغرزأنجارهجاريمنعنلا":قالأدهعنه"الصحيحين")1(وفي

."جدارهفيخشبة

)2(لصاحبضررغيرمن،غيرهارضفيئهماإجراءإلىاحتاجولو

والاجباراحمد)3(،عنروايتينعلىذلك؟علىيجبرفهل،الارض

.-عنهماللهرضي-الصحابةمنوغيره)4(الخطاببنعمرقول

عاريته،الحليزكاةإن":()والتابعينالصحابةمنجماعةقالوقد

.أحمد)6(مذهبفيوجهوهذا،"زكاتهمنبدفلايعرهلمفاذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

منتهىشرح)4/292(،المحتاجتحفة)1/523(،الكبائراقترافعن

النهىاوليمطالب)3/166(،القناعكشاف)2/924(،الارادات

.)3/606(

من)12/05()9016(رقمومسلم)ه/131(،)2463(رقمالبخاري

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديث

"بصاحب".:في"ا"

شرح)13/916(،الانصاف292(،)4/المبدع)2/902(،الكافي:انظر

)3/347(.النهىاوليمطالب(،146)2/الاراداتمنتهى

)224(،مسندهفيالشافعيرواهطريقهومن)2/746(،مالكرواه

ا.هـ."صحيح"بسند:اللهرحمهحجرابنالحافظقال)6/925(،والبيهقي

.(133)5/الباريفتح

)4/81(،عبدالرزاقومصنف)2/383(،شيبةابيابنمصنفانظر:

البيهقيسنن)2/839(،زنجويةلابنلالامو)447(،عبيدلابيالاموال

344(.)2/الحبيرالتلخيص(،ه03)1/الخفاكشف)4/236(،

)164(،عبداللهورواية)114(،داودابيروايةاحمدالاماممسائلانظر:

=الفروع14(،0)3/الانتصار221(،)4/المغني،272()2/صالجورواية
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)1(.عاريةوزكاةمنالحلييخلولاوأده،الراجحوهو:قلت

كما،المالحقهومامنها)2(:نوعانبذلهايجبالتيوالمنافع

.الناسلحاجةيجبماومنها،والحليوالابلالخيلفيذكرنا

العلم،كتعليم،الحاجةعندتجبالبدنمنافعبذلفانيضا؛و

والامروالجهاد،،الشهادةداءو،بينهموالحكم،الئاسوافتاء

.الابدانمنافعمنذلكوغير،المنكرعنوالنهيبالمعروف

يخلصه،أنعليهوجبمهلكةمنإنسانإنجاءأمكنهمنوكذلك

.)3(وضمنهأثم-عليهقدرتهمع-ذلكتركفان

تعالى:قالوقد،للمحتاجالاموالمنافعبذلوجوبيمتنعفلا

الشهداءيأبولا>:تعالىلوقا،(ادلهعلمهصمايكبأنكاتمثيأبولا>

.[262:لبقرةا](حوأماإذا

أربعةوهي)4(،أقوالأربعةالشهادةعلىالجعلأخذفيوللفقهاء

)1(

)2(

)3(

)4(

الاراداتمنتهىشرح)023(،الارشاد092(،)3/المستوعب462(،)2/

)115(.المشبعالتنقيح234(،)2/القناعكشاف431(،)1/

الفتاوىمجموع(،)3/143الفوائدبدائع011(،)2/الموقعينإعلامنظر:

الخامسة.الكبيرةللذهبيالكبائر(،)25/16

)301(.الحسبة

الفروعتصحيح)6/13(،الفروع)5/413(،الكبرىالفتاوىنظر:

الاحكام)25/352(،الكبيرالشرح)12/201(،المغني)6/13(،

)921(.السلطانية

فتح-)1/248(،الحكامتبصرة)356(،الدمأبيلابنالقضاءادب:انظر
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والثاني:مطلقا)2(،يجوزلاأله:أحدهاأحمد)1(،مذهبفيأوجه

عليه،يتعينأنإلايجوز)3(لاأله:والثالث،الحاجةعنديجوزأله

.الاداءعنديأخذهلمالتحملعندأخذهفان،يجوزأله:والرابع

لاجلهوالعتقسرايةفيالثمنمن!يمالنبيقدرهماأنوالمقصود

عامة،حاجةالناسإليهاحتاجوما،تعالىاللهحقوهو،الحريةتكميل

.والحدودالحقوقفيوذلك،للهفيهفالحق

علىوالوقف،الفيءومال،المساجدحقوقفمثل،الحقوقفأفا

العامة.والمنافع،الصدقاتوأموال،الحاجاتأهل

الخمروشربوالزناوالسرقةالمحاربةحدفمثلالحدود،فاو

المسكر.

عامة،مصلحةذلكوغيرواللباسالطعامإلىالمسلمينوحاجة

منعلىالمثلبثمنفيهاالثمنفتقدير،بعينهلواحدفيهاالحقليس

الحريةتكميللكن،الحريةلتكميلتقديرهمنأولىالبيععليهوجب

)1(

)2(

)3(

)6/115(،الدسوقيحاشية)14/138(،المغني)7/366(،القدير

)8/248(،الطالبينروضة)2/243(،المحرر)92/254(،الانصاف

فيالمنثور102(،)5/المنتقى055(،)6/الفروع)354(،الاختيارات

.32()3/القواعد

الانصاف254(،)92/الكبيرالشرح)14/138(،المغنيانظر:

.(1)30الحسبة،243()2/المحرر،(01/291)لمبدع،25(4)92/

."قطعا":أ""في

يجوز".لا"أنه:وفي"هـ"
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بطلبلتضررالثمنفيها)1(يقدرلمولو،المعتقالشريكعلىوجب

)2(الطعاميشترونالئاسعموموهنا،شاءمايطلبفانه،الاخرالشريك

نإليهاالئاسيحتاجسلععندهمنمكنفلو،وغيرهملانفسهموالثياب

اضطراذاالفقهاء:قالولهذا،اعظمالناسضرركانشاءبمايبيع

.)4(المثلبثمنله)3(بذلهعليهوجب،الغيرطعامإلىالانسان

ومع،()الشافعيهووتقديرهاالمعاوضةإيجابعنالائمةوأبعد

بثمنله)6(يبذلهأنطعامهإلىالانساناضطرمنعلىيوجبفانههذا

إليهبالناسكانإذا،الطعامتسعيرجوازفيأصحابهوتنازع،المثل

.)7(وجهانفيهولهم،حاجة

علىيسعرأنللسلطانينبغيلا)8(:حنيفةأبيأصحابوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)8(

من"و".ساقطةفيها"يقدرلم"ولوقولهإلى"المثلبثمنفيهاالثمن"فتقدير

من"ب".ساقطة"الطعام"

".يبذله"ان:و"و"وفي"أ"

،(691)4/الفروق247(،)27/الانصاف933(،)13/المغني:انظر

)4/903(.المحتاجمغني

مغني)9/57(،المهذبشرحالمجموع171(،)5/الكبيرالحاويانظر:

)4/903(.المحتاج

و"هـ".من"د"مثبتة"له"

الكبيرالحاوي)4/316(،العلماءخلية)9/201(،المزنيمختصرانظر:

معالمهذب)2/38(،المطالبأسنى)6/48(،البيهقيسنن)5/904(،

75(.)3/الطالبينروضة92(،)13/المجموع

العناية164(،)6/الرايةنصبمعالهداية)5/912(،الصنائعبدائع:انظر

ابن-حاشية)2/548(،الانهرمجمع)01/95(،القديرفتح)01/95(،
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أمرالقاضيإلىرفعفإذا،العامةضررحقبهتعلقإذاإلا،الناس

فيالسعراعتبارعلى،أهلهوقوتقوتهمنفضلماببيعالمحتكر

رايه،مقتضىعلىوعزرهحبسهأبىفانالاحتكار،عنونهاه،ذلك

الثاس.عنللضررودفعا،لهزجرا

فاحشا،تعدياالقيمةوتجاوزوا،الطعامربابتعدىفان:قالوا

حينئذسعرهبالتسعيرإلاالمسلمينحقوقصيانةعنالقاضيوعجز

.()1والبصيرةالرأيأهلبمشورة

علىالحجريرىلاحيثظاهر،حنيفةأبيصلعلىوهذا

عليه.مكرهغيرلاله؛صجالامامقدرهبمامنهمباعومن،الحر)2(

)3(؟رضاهغيرمنطعامهالمحتكرعلىالقاضييبيعوهل:قالوا

.المديونمالبيعفيالمعروفالخلاففعلى

الضررلدفعالحجريرىأباحنيفةلان؛بالاتفاقهاهنايبيع:وقيل

التسعيرمنهوطلبواسك!ي!النبيعهدعلىغلالماوالسعر)4(،العام

)1(

)2(

)3(

)4(

.(6424/)عابدين

تبيين)4/161(،المختارلتعليلالاختيار)01/95(،القديرفتحانظر:

البصائرعيونغمز)3/214(،الهنديةالفتاوى)6/28(،الحقائق

)6/423(.عابدينابنحاشية322(،)1/الحكامدرر282(،)1/

)59(.القدوريمختصر69(،)2/الاختيار95(،1/)0القديرفتح:انظر

)59(،القدوريمختصر)2/69(،الاختيار)01/95(،القديرفتح:انظر

السابقة.قبلالحاشيةفيالسابقةوالمراجع)6/28(،الحقائقتبيين

البداية=شرحالهداية)5/912(،الصنائعبدائع)01/95(،القديرفتح:انظر
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عامةبل،بيعهمنامتنعطعامعندهمنهناككانأنهيذكرلم،فامتنع

ولكن،السوقهبطواإذايبيعونهجالبونهمنماالطعاميبيعكانمن

:وقالسمسارا،لهيكونأنأيلباد"حاضريبيعأنلمجؤالنبي"نهى

العالمالحاضرفنهىبعض")1(،منبعضهماللهيرزقالناس"دعوا

خبرتهمع-لهتوكلإذالانه؛للسلعةالجالبللبادييتوكلأنبالسعر

نأمع،لهالتوكلعنفنهاه،المشتريعلىالثمنغلى-الناسبحاجة

ونهى،الناسعلىالسعرزيادةمنذلكفيلما،مباحالوكالةجنس

.الخيارالسوقهبطإذاللبائعوجعل،الجلبتلقيعن

ضررمنفيهلماذلكعننهىأنهعلىالفقهاءأكثركانولهذا

إتيانهقبلالمتلقيوتلقاهالسعر،عرفقديكنلمفإذاهنا)2(،البائع

ع!يمالنبيفاثبت،فغبنهالمثلثمنبدونالمشترياشتراه،السوقإلى

الخيار.البائعلهذا

يثبتالخيارأن:إحداهما،تقدمكمايتان)3(روأحمدعنفيهثئم

.)4(الشافعيمذهبظاهروهو،يغبنلمأمغبنسواء،مطلقاله

)2(

)3(

)4(

/4(39).

تخريجه.هد

9(.)4/الاثارمعاني314(،)6/المغني:انظر

القناعكشاف24(،)2/الاراداتمنتهىشرح)11/338(،الانصاف:انظر

)6/313(.المغني(،ه6)3/النهىاوليمطالب(،184)3/

)9/89(،المزنيمختصر)3/76(،الطالبينروضة)69(،التنبيهانظر:

لصحيحالنوويشرح)2/437(،البهيةالغرر)2/38(،المطالبأسنى

)01/941(.مسلم
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.)1(المذهبظاهروهي،الغبنعندلهيثبتإلماأله:والثانية

إذاالمشتريضررمنفيهلماذلكعننهىبل)2(:طائفةوقالت

)3(
باعه.لم،منهفاشترى،المتلقيتلفاه

جنسهالذيوالشراءالبيععنع!يمالنبينهىفقد،الجملةوفي

المشتريويعلم،المثلثمنوهوبالسعر،البائعيعلمحتى،حلال

بالسلعة.

شاء،حيثيشتريأنللمشتري:يقولالفاسدالقياسوصاحب

وغيرالحاضرللبائعيتوكلأنفله:يقولكما،البائعمناشترىوقد

لمإذاالجالبف!ن،العامةالمصلحةراعىالشارعولكن.الحاضر

له.غاراالمشتريفيكون،المثلبثمنجاهلاكانالسعريعرف

كلبذلك-عنهمااللهرضي-(وأحمد))4(مالكلحقو

بالسعر.الجاهلالجالببمنزلةفاله،مسترسل

بالسعرإلاهؤلاءمثليبيعألاالانسانعلىيجبأنهفتبين

منه،الابتياعإلىمحتاجينيكونوالموان،المثلثمنوهو،المعروف

)1(

)2(

)3(

)4(

،(481)3/لكشافا،(11/338)نصافلإا،(6/313)لمغنيا:نظرا

)3/56(.النهىأوليمطالب

.(3301)2/المعونة:انظر

هكذا."باعهبه"فاشترىو"و":و"هـ"في"د"

.(1/13)1والتحصيلالبيان(،9401)2/المعونة:انظر

342(.1/)1الانصاف342(،1/)1الكبيرالشرح36(،)6/المغني:انظر
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الرضا،فيهيعتبروالبيع،مماكسينغيرأوبالقيمةجاهلينلكونهملكن

يرضى،لاوقد،يرضىفقدغبنألهيعلملمومن،العلميتبعوالرضا

بذلك.باسفلاورضيغبنألهعلمفاذا

وكان،غيرهأرضفيشجرةلهكانترجلا"أن:"السنن"وفي

النبيإلىذلكفشكا،الشجرةصاحببدخوليمضررالارضصاحب

لصاحبفاذن،يفعلفلمبها،لهيتبرعأوبدلها،يقبلأنفامرهلمجي!!

.(مضار")1أنتإدما:الشجرةلصاحبوقال،يقلعهاأنالأرض

ولا،شجرتهيبيعأنعليهيجبلا:يقولالفاسدالقياسوصاحب

ملكفيتصرفلانه؛يقلعهاأنالارضلصاحبيجوزولابها.،يتبرع

أوجبالشرعوصاحب،عليهالمعاوضةعلىوإجبار،إذنهبغيرالغير

صاحبمصلحةمنذلكفيلمايبيعها)2(،أنبهايتبرعلمإذاعليه

صاحبومصلحة،الشجرةصاحببدخولتأذيهمنبخلاصهالارض

فضرريسير،ضررذلكفيعليهكانوإن،القيمةبأخذالشجرة

)3(يدفعالحكيمالشارعفإن،أعظمبستانهفيببقائهاالارضصاحب

)1(

)2(

)3(

جندببنسمرةحديثمن)6/157(والبيهقي)3636(،رقمابوداودرواه

لهسماعلاعليبنمحمدلان؛منقطع"هذا:حزمابنقال.عنهاللهرضي

وقال026(،)6/النقيالجوهر)9/92(،المحلى"ا.هـ.سمرةمن

سننمختصرا.هـ.نظر"جندببنسمرةمنالباقرسماع"في:المنذري

24(.0)5/داودبي

يقلعها"."ان:في"%"

من"أ".ساقطة"يدفع"
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وان،والمصلحةوالقياسالفقههوفهذابأيسرهما،الضررينعظم

.أباهمناباه

ينو،المشتريلحاجةالبيعوجوبعلىدليلهذاأن:والمقصود

؟وغيرهالطعامإلىالناسعمومحاجةمنهذا

إليها-)1(الناساحتاجإذاالمنافععلىالمعاوضةفيوالحكم

علىالمعاوضةحكم-ذلكوغيروالخبزوالطحنالدوركمنافع

.الاعيان

عليهمسعربالتسعيرإلاتتملمإذاالناسمصلحةأن:الامروجماع

وقامتحاجتهماندفعتواذا،شططولاوكعسلا،عدلتسعير

التوفيق.وبالله)2(،يفعللمبدونهمصلحتهم

فصل

تتملا،شرعيةطرقلها،شرعيةأحكامهذهأنوالمقصود:

لوبل،عليهومدعىمدععلىتتوقفولابها،الا)3(الامةمصلحة

فيهايحكمبل،النظامواختل،الأمةمصالحفسدتذلكعلىتوقفت

البينة.والقرائنالظاهرةوالعلامات)4(بالاماراتذلكمتولي

بالعقوباتإلايتملاالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامركانولما

)1(

)2(

)3(

)4(

من"ب".ساقطة"الئاس"

)901(.الحسبة:انظر

".من"بساقطة"الامة"

"بالامانات".في"ب":
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الحدودوإقامة")1(،بالقرانيزعلامابالسلطانيزع"اللهفان،الشرعية

تركأو،محرمفعلعلىتكونوالعقوبةالامور،ولاةعلىواجب

واجب.

وتختلف،مقدروغير،مقدرمنها-)2(تقدمكما-والعقوبات

وكبرها،،الجرائمأحوالباختلافوصفاتهاوأجناسهامقاديرها

نفسه.فيالمذنبحالوبحسب،وصغرها

يكونماومنه،وبالكلاموبالزجربالتوبيخيكونمامنه:والتعزيز

يكونماومنه)3(،الوطنعنبالنفييكونماومنهبالحيس،

)4(.بالضرب

والصلاةوالاماناتالديون-كاداءواجبتركعلىكانواذا

،يومبعديوفاعليهالضربويفرق،مرةبعدمرةيضربفاله-والزكاة

مقدارمنهفعلماضجرمعلىذلككانوإن،الواجبيؤديحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

.بنحوه..عثمانأنمالكعنبسنده)1/118(التمهيدفيعبدالبرابنرواه

عنه.اللهرضيالخطاببنعمرعن)4/932(التاريخفيالخطيبورواه

مخافةالعظائمارتكابعنيكفمني":معناهبيانفيالاثيرابنقال

نظر:و018(.)5/النهايةا.هـ."القرآنمخافةيكفهممناكثرالسلطان

بحديثليسمابيانفيالحثيثوالجد)346(،قتيبةلابنالكاتبادب

381(.)1/الالسنعلىالذائرةالاخبارمنيحسنماإتقان)53(،

ص)927(.

من"ا".ساقطة"الوطن"عن

)113(،الحسبة)2/192(،لحكامتبصرة)12/118(،الذخيرةانظر:

)9/357(.الجليلمنح)8/437(،والإكليلالتاج
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الحاجة.

يسوغلهو)1(،أكثرهفيالخلافتقدموقدحد،لاقلهوليس

لجماعةالمفرققتل)2(مثلبه،إلاالمفسدةتندفعلمإذابالقتل

!ك!يم.رسولهوسنةاللهكتابغيرإلىوالداعي،المسلمين

الاخرفاقتلوالخليفتينبويع"إذا:!ي!النبيعن"الصحيح"وفي

منهما")س!(.

يفرقأنيريدواحد،رجلعلىمركموجاءكم"من:وقال

.")4(كانمنكائنابالسيفعنقهفاضربوا،جماعتكم

إليكمأرسلني:لقوموقال،الكذبعليهتعمدرجلبقتلو"امر

.(")موالكمونسائكمفيأحكمأن!ك!يماللهرسول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)282(.ص

من"ا".ساقطة"قتل"

من484()12/)1853(رقملخليفتينبويعإذاحكمبابالامارةفيمسلم

عنه.اللهرضيالخدريسعيدابيحديث

رقممجتمعوهو،المسلمينامرخرقمنحكمباب،الامارةفيمسلم

عنه.اللهرضيعرفجةحديثمن)12/483()1852(

"الجليس"فيالجريريوالمعاقي،بريدةحديثمن81()5/عديابنرواه

)6/27(الكبيرالمعجمفيوالطبراني،الزبيربنعبداللهحديثمن(182)1/

مسندهفيلرويانيو،ع!قهالنبيصحباسلممنرجلحديثمن)6215(رقم

الموضوعاتفيالجوزيوابن2(،11)2/الاحكامفيحزموابن)84(،رقم

نابعدتيميةابنالاسلامشيخقال.عنهاللهرضيبريدةحديثمن5(55!لأ/)1

له-لانعلم،الصحيحشرطعلىصحيحإسناد"هذا:عديابنروايةمنذكره
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"من:فقالالخمر؛شربعنينتهلمعمن)1(الديلميابنوساله

")3(،الرابعةأوالثالثةبعدشاربهابقتلمر"و")2(،فاقتلوهعنهاينتهلم

بجاريتهاتهمالذيبقتلو"أمر")4(،أبيهةامرتزوجالذيبقتلو"أمر

.(خصي")أنهلهتبينحتى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

التعزيرفيجوزذلكومع،أبوحنيفةبالقتلالتعزيرمنالائمةبعدو

كتابفيالجريريزكريابنلمعافيهرواخروجهمنشاهدولهعلة

الذهبيافا326(،)2/ع!ي!الرسولشابنمعلىالمسلولالصارمهـ.."االجليس

حديث"هذا:وقال4(،20)3/الاعتدالميزانهـه.ا"بوجهيصحلم":فقال

اللهرحمهحجرابنالحافطقال)7/374(.النبلاءاعلامسيرا.هـ.منكر"

نشكولاالوجوهمنبوجهيصحلاأئهالميزانفيالذهبي"وادعى:تعالى

ا.هـ.حسن"فالحديث،بريدةحديثوشاهدهاباسمنبهامااحمدطريق

.232(/)4الحبيرالتلخيص

.أ"عدا"النسخجميعمنساقطة"الديلمي"ابن

سعدوابن،2()70ورقم2(0)6رقمالاشربةكتابوفي،231(/)4أحمدرواه

المعجمفيلطبرانيو،5(70)8/والبيهقي،)6383(رقمبوداودو63(،)5/

،()144والمثانيالاحادفيعاصمأبيوابن85(،)0رقم033()18/الكبير

الله-رحمهشاكراحمدالشيخقال)54(،المسكرذمفيالدنياأبيوابن

الفصلكلمةعلة"ا.هـ.لهوليسالإسنادصحيححديث"هذا-:تعالى

حاشيةا.هـ."صحيح"إسناده:تعالىاللهرحمهالالبانيوقال)65(،

)2/8301(.المشكاة

تخريجه0تقدم

مفصلا.تخريجهتقدم

تخريجه.تقدم
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.بالمثقل)2(القاتلوقتل)1(،اللواطمنالمكثركقتل،للمصلحةبه

بعضووافقه،بالقتلالمسلمالجاسوستعزيريرى)3(ومالك

أحمدأصحابمنوجماعةهوأيضاويرىأحمد)4(،أصحاب

البدعة.إلىالداعيةقتل()والشافعي

وعزر،بالهجر)6(أيضا!م!ووعزر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الانهرمجمع262(،)5/القديرفتح92(،و02)نجيملابنالشرعيةالسياسة:انظر

عابدينابنحاشية،(181)3/الحقائقتبيين،27()5/الرائقالبحر،(1/695)

.)78(افنديللددهالشرعيةالسياسة،2(63)5/الهدايةشرحالعاناية،(4/92)

الحقائقتبيين،(412)نجيملابنالشرعيةالسياسة،(122)26/المبسوط:انظر

.(1/511)والتحبيرالتقرير،(4/67)عابدينابنحاشية،(5091/)

الحكامتبصرة536(،)2/والتحصيلالبيان)18/53(،القرطبيتفسير:انظر

553(،)4/والاكليلالتاج225(،)4/العربيلابنالقرانأحكام)2/792(،

.(163)3/الجليلمنج

،()123الشرعيةالسياسة،(131)6/الفروع3(،20و003)الاختيارات:انظر

)3/423(،وصححه115(،)3/زادالمعاد224(،)6/النهىأوليمطالب

.(201)27/الانصاف

حاشية792(،)2/الحكامتبصرة488(،)18/والتحصيلالبيان:انظر

،()124تيميةلابنالشرعيةالسياسة،(304)7/المحتاجنهايةعلىالشبراملسي

الفروع994(،و902و1)28/80الفتاوىمجموع531(،)5/الكبرىالفتاوى

الجهميةعلىالرد03(،)1الاختيارات201(،)27/الانصاف)6/158(،

.32(32-1/45)الراويتدريب،(1)83للدارمي

رقمالبخاريرواهاكما.تبوكغزوةعنتخلفواالذينللثلاثةهجرهفيكما

مالكبنكعبحديثمن94()17/)9276(رقمومسلم)4418()7/717(،

عنه.اللهرضي

687



وكذلك)2(،ونفيهمالمدينةمنالمخنثينبإخراجأمركما)1(،بالنفي

بهجربالامر)3(-عنهالله-رضيعمرفعلكما،بعدهمنالصحابة

)5(ا....)4(

.حجاجبنلصرولمي،صبيع

فصل

مواضعفيأيضافمشروع،الماليةبالعقوباتالتعزيزوأما

)8(،الشافعيقوليوأحدواحمد)7(،)6(مالكمذهبفيمخصوصة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

علىالزرقانيشرح)22/275(،التمهيد)2/201(،يعلىأبيمسند:انظر

1(.)2/80النبلاءأعلامسير09(،)4/الموطا

خضبقدمخنثأراىلمجيداللهرسول"أنعنهاللهرضيأبوهريرةروىفقد

:قالبالئساء.يتشبهاللهيارسول:فقيلهذا؟مابال:فقالبالحناء،رجليه

".البقيعوليسالمدينةمنناحيةوهو--بالنونالنقيعإلىفنفيبهفأمر

)6126(،رقم)01/905(بويعلىو)2894(،رقمابوداودرواهالحديث

الصلاةقدرتعظيمفيوالمروزي54(،)2/والذارقطني193(،)8/والبيهقي

/2(.)179

أمر"."حين:في"أ"

تخريجه.تقدم

تخريجه.تقدم

شرح)351(،المناصفلابنالحكامتنبيه)2/292(،لحكامتبصرةانظر:

.356()4/الزرقاني

إغاثة384(،)02/الفتاوىمجموع)117(،للخلالبالمعروفالامر:انظر

القناعكشاف)257(،الاكبرالكنز54(،)5/زادالمعاد361(،)1/اللهفان

و)1/126(لذمةأهلأحكام)6/224(،النهىأولىمطالب)6/125(،

/2(.)096

الذين=علومواحياء)8/22(،المحتاحنهايةعلىالشبراملسيحاشية:انظر
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مواضع:فيبذلكأصحابهوعن!ي!اللهرسولعنالسنةجاءتوقد

لمنالمدينةحرمفييصطادالذيسلبع!يمإباحتهمنها:

)1(
.وجده

.ظروفها)2(وشقالخمردنانبكسرع!يوأمره:ومثل

الثوبينيحرقبانعمرو)3(بناللهلعبدأمره:ومثل

5المعصفرين)4(

لحمفيهاطبخالتيالقدوربكسر-خيبريوم-لمجي!أمره:ومثل

جوازعلىفدل.لهمفأذن،(غسلها)فياستأذنوهئم،الانسيةالحمر

واجبة.تكنلمبالكسرالعقوبةلان،الامرين

.الضرار)6(مسجدهدمه:ومثل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

602(.)4/وعميرةقليوبيحاشية326(،)2/

الزائقوالبحر)5/345(،القديرفتحومحمد.ابويوسفاجازهكما

)591(.الحكاممعين)3/802(،الحقائقتبيين)5/68(،

اللهرضيوقاصأبيبنسعدحديثمن146()9/)1364(رقممسلمرواه

عنه.

تخريجه.تقدم

"عمر".:"د"و"في"ب

جح.تقدم

جح.تقدم
رومانبنويزيدالزهريحديثمن)6/946(التفسيرقيجريرابنرواه

عنه.اللهرضيجابرحديثمن)4/694(الحاكمورواهمرسلا.وغيرهما
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ومثل

ومثل

ومثل

(4والكثر)

ومثل

ومثل

)6(لىوتعا

ومثل

.أحد)7(

ومثل

.)1(الغالمتاعتحريق:

.)2(نائبهعلىأساءائذيالسلبحرمان:

الممرمنفيهقطعلاماسارقعلىالغرم)3(إضعاف:

.()الضالةكاتمعلىالغرمإضعافه:

تباركالربعزماتمنعزمة،الزكاةمانعمالشطرأخذه:

لهيعرضفلم،فطرحه،بطرحهالذهبخاتملابسأمره:

في)8(برادتهوالقاءالعجلالسلامعليهموسىتحريق:

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

الذهبي.ووافقه"صحيحإسناد"هذا:وقال

تخريجه.تقدم

تخريجه.تقدم

".إضعافه":في"ا"

النهاية.النخلةوسطالذيشحمهوهو:النخلجمار--بفتحتينالكثر

تخريجه.تقدموالحديث.(152)4/

تخريجه.تقدم

تخريجه.تقدم

من"ب".ساقطة"أحد"

عباسابنحديثمن031()14/)0902(رقممسلمرواهوالحديث

.-عنهمااللهرضي-

".اليمفيوذراهالعجل"وحرق:)2/603(اللهفانإغاثةوفي"برادته".هكذا
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)1(.اليم

.لهم)2(اغاظة،اليهودنخيلقطع:ومثل

فيهيباعالذيالمكان-عنهمااللهرضي-وعليعمرتحريق:ومثل

.الخمر)3(

عنفيهاحتجبلما،وقاصأبيبنسعدقصرعمرتحريق:ومثل

.)4(الرعية

نسخها.دعوىيسهلوليس،معروفةصحيحةقضاياوهذه

فقد،ذلكطلقو(،)منسوخةالماليةالعقوباتإن:قالومن

سائغةالمسائلهذهفاكثرواستدلالا)6(،نقلاالائمةمذاهبعلىغلط

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ونسقهاللهدونمنعبدالذيالعجلاحرق9:وفيهقريبا،القيمابنكلاموسياتي

!."وفضةذهبمنوكاناليمفي

لنموعدالكو!قلامساستقولأنالحيةؤفىلكفالتفاذهمتقال>َ:تعالىقولهفىكما

ائيمفىلتسفئ!ثرلنحرقن!عاكما+علئهظلمىيرالذىإلهكإلىوانبهرتخلفه

79[.:]طهدضتفا*<

من)12/492()1746(رقمومسلم)5/12(،)2326(رقملبخاري51رو

.-عنهماالله-رضيعمربنعبداللهحديث

أبوعبيدرواهفقدعنهاللهرضيعلياثرما،تخريجهتقدمعنهاللهرضيعمراثر

.(1/182)الشرعيةالادابفيكمابطةوابن،()79الاموالفي

تخريجه.تقدم

،(4/66)عابدينابنحاشية،(68)5/الرائقالبحر،(01/45)الذخيرة:انظر

.32(0)9/والتحصيلالبيان

السياسة)392(،الحكامتبصرة)28/111(،الفتاوىمجموعانظر:

معين=)138(،فنديألددهالشرعيةلسياسة1و)57(،نجيملابنالشرعية
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الخلفاءوفعل)2(،مالكعندسائغمنهاوكثيرأحمد)1(،مذهبفي

لدعوىأيضامبطلع!يه)3(موتهبعدلهاالصحابةوأكابرالراشدين

إجماعولا،سنةولاكتابمعهمليسللنسخوالمدعوننسخها،

عدمأصحابنامذهب:احدهميقولانالا)4(،دعواهميصحح

هذهعنارتفعوإذا،والردالقبولعلىعيارأصحابهفمذهب،جوازها

لمالا!مةفان،أيضا(غلط)وهذا،بالاجماعمنسوخةأنهاادعىالطبقة

ثبتلوولكن،السنةينسخالاجماعأنومحالنسخها،علىتجمع

ناسخ.نصعلىدليلالكانالاجماع

الحكمالحسبةولصاحب:له"البيان")6(كتابفيرشدابنقال

غيرأو،عسلأولبنأوخبزفيالمسلمينأسواقفيغشمنعلى

فيمالكقالفقد،ذلكفيالعلمأهلذكرهبما،السلعمنذلك

اللبنيطرحكان-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرإن":")7("المدونة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(1)59الحكام

اوليمطالب)6/125(،القناعكشاف)1/361(،للهفانإغاثةانظر:

)012(.الحسبة224()6/النهى

)2/392(.الحكامتبصرة:انظر".مالكمذهب"في:في"ب"

لقديرفتحانظر:ابويوسف.:بالمالالتعزيربجوازيقولوممن

)4/66(.عابدينابنحاشية)5/68(،الرائقالبحر)5/346(،

قريبا.ذكرهاتقدم

)2/392(.الحكامتبصرة)128(،الحسبة:انظر

"خطأ".:في"أ"

931(.)9/والتحصيللبيان

444(.)3/المدونة
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ابنروايةفيذلكوكره،لصاحبهأدبا)1("الأرضفيالمغشوش

أشهب،روايةفيذلكمنومنعبه)2(،يتصدقأنورأى،القاسم

.نفسا)3(قتلوان،إنسانمالالذنوبمنذنبيحللا:وقال

الذيمثل-اللبنغشالذيفي-مالكعنالماجشونابنوذكر

أشهب.روايةفيتقدم

الصوابوجهفما:الماجشونوابنلمطرففقلت:حبيبابنقال

بالضربيعاقبقالا:؟الوزنمننقصأوغشفيمنعندكما

و،واللبنالخبزمن(كسر)وما،السوقمنوالاخراجوالحيس)4(

.)6(ينهبولايفرقفلا،والزعفرانالمسكمنغش

ممنعليهببيعهثقتهوليأمر،إليهالاماميردهولا:حبيبابنقال

ويباع،لصاحبهيسلمهثمكسد)7(،إذاالخبزويكسر،بهيغشأنيأمن

غشه،لهويبين،يأكلهممنيغشهالذيواللبنوالسمنالعسلعليه

استوضحتهماإيضاحوهو،التجاراتمنغشماكلفيالعملوهكذا

)1(

)2(

)3(

)6(

)7(

"هذا:اللهرحمهتيميةابنقالوقد)3/444(،المدونةفيسوىاجدهلم

)131(.الحسبةا.هـ.عنه"اللهرضيالخطاببنعمرعنثابت

64(.0)2/عبدالرفيعلابنالحكاممعين)2/392(،الحكامتبصرة:انظر

064(.)2/لرفيععبدلابنالحكاممعين:انظر

."والسجن":"ا"في

."كثر":وأ"في

342(.والاكليل)4/لتاج:انظر

"كثر".:"ا"عدالنسخفي
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.)1(وغيرهممالكأصحابمن

ذلكفيإذ،بهيتصدقأنعندهالمستحسنأن:مالكعنوروي

ولا،إياهباعطائهمالمساكينونفع،عليهباتلافهالغاشعقوبة

)2("،
.يهراق

أشبههوما:قال؟مثلهأتراه،لمسكوفالزعفران:لمالكوقيل

)3(.كاللبنفهو،غشهالذيهوكانإذا،بذلك

ثمنهكثرإذافأما)4(،ثمنهالخفيفالشيءفيهذا:القاسمابنقال

أموالذلكفييذهبلأله؛العقوبةصاحبهوعلى،ذلكأرىفلا

.(بكثير)الصدقةفيتزيد،عظام

مالك-مذهبعلى-وسواء:الشيوخبعضقال:رشد)6(ابنقال

واللبنالزعفرانبينذلكفييساويلالهكثيرا؛أويسيراذلككان

.وكثيرهقليلهوالمسك

.يسيرا)7(كانبمالاإذلكمنيتصدقأنيرفلمالقاسمابنوخالفه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

064(.)2/عبدالرفيعلابنالحكاممعين:انظر

064(.)2/الحكاممعين)2/392(،الحكامتبصرة:انظر

641(.)2/الحكاممعين54(،1/)0الذخيرة:انظر

".منه":و"و"و"هـ"و"!""و"بفي"أ"

لسابقة.جعالمروانظر:"وتكثره".و"و":في"أ"

الفتاوىمجموع)01/54(،الذخيرةوانظر:032(،)9/لثحصيلوالبيان

.)28/116(

=54(،)01/الذخيرة641(،)2/الحكاممعين)351(،الحكامتعبيهانظر:
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شيءذلكمنعندهوجدمنفأما،غشهالذيهوكانإذاذلك

ألهخلاففلا،ورثهأولهوهبأواشتراهوإلما،هويغشهلممغشوش

منيبيعهانيؤمنممنيباعأنوالواجب،ذلكمنبشيءيتصدقلا

والزعفرانالمسكمنبهيتصدقأنوجبماوكذلك،بهمدلساغيره

غشه.الذيعلى)1(يباع

اليسيربالشيءإلاذلكمنيتصدقلاألهفيالقاسمابن)2(وقول

،الاموالفيالعقوباتمنبذلكالصدقةلان؛مالكقولمنأحسن

.الاسلامأولفيكانأمروذلك

اخذوها"إنا:الزكاةمانعفيع!يمالنبيعنرويما:ذلكومن

.رصبنا")3(عزماتمنعزمهيمالهوشطر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

وجلدات(مثلها)غرامةفيهاأن":)4(الجبلحريسةفيعنهوروي

342(.)3/والاكليلالتاج

من"!".مثبتة"يباع"

.-اللهرحمه-رشدلابنالكلاميزاللا

تخريجه.تقدم

بحرز.ليسلائه؛قطعسرقإذابالجبليحرسفيماليساي:الجبلحريسة

يجعلمنومنهميحرسها،منلهانأيمفعولةبمعنىفعيلةوالحريسة

إلىتصلانقبلالليليدركهاالتيللشاةويقالنفسها،السرقةالحريسة

)1/428(،المغيثالمجموع)1/367(،النهاية:انظر.حريسةمراحها:

)8/85(.النسائيعلىالسنديحاشية

"مثليها".:في"!"
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بمال)1(".

فلمنشيئا،المدينةحرمفييصيدوجدمن"أن:عنهرويوما

سلبهم()2(.وجد

يجب،لاأدهعلىوالاجماع،كلهذلكنسخكثير،هذاومثل

بالصوابأولىالقاسمابنقولفكان،الابدانفيالعقوباتوعادت

انتهىكثير،ولابقليلذلكمنيتصدقلاألهلقياسواستحسانا)3(،

)4(

.إجماعولانصلاالنسخادعىمنمعليسأنهعرفتوقد

ابنقولجعلثمعمر،وفعلمالكنصذكرقدأذهوالعجب

وعليعمرفقول،ناسخبلا()النصوصونسخ،أولىالقاسم

إجماعهوبل،بالصوابأولىحمد)7(و)6(ومالكوالصحابة

منهمينكرهولمجدامتعددةقضايافيعنهماشتهرذلكفان،الصحابة

عليه،ويساعدونه،يقرونهوهم،بحضرتهميفعلهوعمرمنكر،

،منسوخ:قالوا،شيئااستبعدواكلماوالمتأخرون،فعلهفيويصوبونه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

تخريجه.هد

تخيج.هد

"استحبابا".:و"و"و"د""في"ب

35(.1/)0لذخيرة:وانظر32(،)9/318-0والتحصيلالبيان

"."المنسوخ:في"ب"

)2/392(.الحكامتبصرة064(،)2/عبدالرفيعلابنالحكاممعين:انظر

القناعكشاف361(،)1/اللهفانإغاثة111(،)28/الفتاوىمجموع:انظر

224(.)6/النهىاوليمطالب125(،)6/
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به.العمل()1ومتروك

بالاحراقالنسحالرديئةالملاحففي)2(القطانابنأفتىوقد

وإعطائهاخرقا،بتقطيعهافيها)4(عتابابنفتىوبالنار)3(،

القطانابنانكرثم(،)ينتهفلممستعملهاإلىتقدمإذا،للمساكين

فاعليؤدبوإنما،إذنهبغيرمسلممالفيهذايحللا:وقالذلك)6(

.)7(السوقمنبالاخراجذلك

هذا،وقال:القطانابنعلىالاصبغ)8(أبوالقاضينكرو

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

."متروكأو":"أ"في

شيخالقطانابنبوعمرالقرطبيهلالبنعيسىبنمحمدبنأحمد

المذهبالديباجانظر:-.تعالىالله-رحمههـ046سنةتوفي،المالكية

)18/503(.النبلاءأعلامسير181(،)1/

من"ب".ساقطة"بالنار"

الفتاوىمجموع641(،)2/الحكاممعين)035(،الحكامتنبيهانطر:

)2/392(.الحكامتبصرة(،116)28/

مفتيأبوعبدالله،الاندلسيعتابأبيابنمولىمحسنبنعتاببنمحمد

المداركترتيبانطر:-.تعالىالله-رحمههـ462سنةتوفي،المالكية

261(.)5/الذهبتشذر)18/328(،النبلاءاعلامسير081(،)4/

الحكامتبصرة)2/641(،الحكاممعين)035(،الحكامتنبيهانظر:

)28/116(.الفتاوىمجموع)2/392(،

ا.هـ."القطانابنعليه"فأنكر)134(الحسبةفي

لحكامتبصرة)2/641(،الحكاممعين3(،ه)0الحكامتنبيهانطر:

.(116)28/الفتاوىمجموع)2/392(،

سنة=توفي،أبوالاصبغالعلامةالجيانيالاسديعبداللهبنسهلبنعيسى
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الملاحف)1(فيجوابهلان؟قولهفي،وتناقضجوابهفياضطراب

أضبطعتابوابن:قالهللمساكينإعطائهامنأشدبالنارباحراقها

.)2(لقولهوأتبعذلكفيلاصله

يجعلالرجلفيمالكقال:)4(عيسىقال)3(مزينابنتفسيروفي

ادبهمنيريد،عليهأشقفانه،السوقمنيقامإنه:زفتامكيالهفي

.()والحبسبالضرب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

أعلامسير07(،)2/المذهبالديباجانطر:-.تعالىالله-رحمههـ486

.(122)1/النورشجرة25(،)91/النبلاء

.""الملاحم:هـ"و"د"و"!"و""ب"في

عبدالرفيعلابنالحكاممعين)28/116(،الفتاوىمجموعانظر:

/2(.)641

)2/932(،و402()1/والتحصيلالبيانانطر:.الموطأ""تفسيرالمسمى

4(.20)6/الظنونكشف(،017)1/السعادةدارمفتاح)5/17(،المنتقى

تفسيرمنهاحسانتاليفله،مزينبنإبراهيمبنزكريابنيحيىوهو

انطر:-.تعالىالله-رحمههـ925سنةتوفيالموطأ.حديثوعللالموطأ

75(.)1/النورشجرة361(،)2/المذهبالديباج

سنةتوفيومفتيها،الاندلسفقيهبومحمدالقرطبيالغافقيديناربنعيسى

أعلامسير)2/64(،المذهبالديباجانطر:-.تعالىالله-رحمههـ212

)3/58(.الذهبشذرات943(،1/)0النبلاء

535(.)4/الجليلمنح)4/343(،الجليلمواهب
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فصل

واجبات)2(-:عليهاللهرحمة-)1(تيميةابنالاسلامشيخقال

كالصلاة،عبادات:أقسامثلاثة-تعالىاللهحقهيالتي-الشريعة

.)3(مفوضةواما،مقدورةإما:وعقوبات.والصياموالزكاة

.وكفارات

مالي،والى،بدنيإلىينقسم:الواجباتأقساممنواحدوكل

منهماهمركبوإلى

،كالزكاة:والمالية،والصيامكالصلاة:البدنيةفالعبادات

كالحج.:والمركبة

والمركبة:،كالصيام:والبدنية،كالاطعام:الماليةوالكفارات

ويقسم.يذبحكالهدي

أوعيةكاتلاف:والمالية،والقطعكالقتل:البدنيةوالعقوبات

عليهالغرموتضعيف،حرزغيرمنالسارقكجلد:والمركبة،الخمر

أموالهم.وأخذالكفاروكقتل

كقطعمضى،ماعلىجزاءتكونتارة:البدنيةوالعقوبات

مركبة،تكونوتارة،المستقبلالفسادعندفعاتكونوتارة،السارق

القاتل.كقتل

)2(

)3(

112(.)28/الفتاوىمجموع

من"أ".ساقط"عليهاللهرحمةتيمية"ابن

."مه":"بفي"
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تنقسموهي،المنكرإزالةبابمنهومامنهافان،الماليةوكذلك

الغير.تمليكوالى،تغييروإلى،اتلافإلىكالبدنية

تبعامحلهااتلافيجوزوالصورالاعيانمنالمنكرات:فالاول

جازمنكرةصورها)1(كانتلمااللهدونمنالمعبودةالاصناممثل،لها

تكسيرهاجازونحوذلكخشباأوحجراكانتفاذامادتها،إتلاف

عندإتلافهايجوز)3(كالطنبور-الملاهيالاتوكذلك،وتحريقها)2(

.(أحمد)عنالروايتينوأشهر،)4(مالكمذهبوهو،الفقهاءأكثر

امهمعكانعوداكسررجلعنيسالأباعبداللهسمعت:الاثرمقال

ولا،يكسرهأنبأساعليهارىلا:قال؟يصلحهأويغرمهفهل،لانسان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

."تهاصور":"و"و"أ"في

من"د".ساقطة"وتحريقها"

الباريفتح.طاوهتفتحوقدالملاهيالاتمنآلةالطاء--بضمالطنبور:

.)5/146(

المواق)1/128(،الجليلمواهب)16/113(،القرطبيتفسيرانظر:

)2/433(.العدويحاشية)6/703(،والاكليللتاج)6/703(،

للخلالبالمعروفالامروانظر:-.تعالىالله-رحمهتيميةابنكلامانتهى

هانىءلابناحمدالاماممسائل)792(،السلطانيةالاحكام)125(،

الكوسجروايةأحمدالاماممسائل)2/256(،التمامكتاب)2/174(،

)3/522(،الكافي)7/427(،المغني475(،و)593"المعاملات"قسم

الكنز)79(،الكليةالقواعد)4/132(،القناعكشاف)4/523(،الفروع

فتاوى،()912الحسبة،243(/)1الالبابغذاء،25(0و)246الاكبر

)6/185(.إبراهيمبنمحمدالشيخ
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فيطاعةلها)1(ليس:قالفطاعتها؟:لهقيل،يصلحهولايغرمه

هذا)2(.

بالشطرنج،يلعبونقومعنسئلأحمدسمعتأبوداود:وقال

قيل:،أحسنقد:قالبه؟فرمىالشطرنجفأخذينتهوا،فلمفنهاهم

طنبورا؟أوعوداكسرإنوكذلك:لهقيل،لا:قالشيء؟عليهفليس

.نعم)3(:قال

وأالعودأوالطنبورمثليرىرجلفيأبيسمعت:عبداللهقال

.فاكسره)4(مكشوفاكانإذا:قال؟بهيصنعما،هذاشبهماأوالطبل

سئلاباعبداللهإن:الحسنبنحمدو()موسىبنيوسفوقال

.بأس)6(لا:قال؟أيكسرهوالمنكرالطتبوريرىالرجلعن

طنبوزاأوعودارأىرجلعنأباعبداللهسالت:أبوالصقر)7(وقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"عليه".:اما"هـ".و"و"من"د"ساقطة"لها"

)924(.الاكبرالكنز:انظر

الامرفيالخلالورواه)372(،داودبييةرواحمدالإماممسائل

)025(.الاكبرالكنز:وانظر)912(،بالمعروف

)1/233(.الحنابلةطبقات)025(،ا!برالكنز:انظر

هـ253سنةتوفيابويعقوب،الكوفيلقطانراشدبنموسىبنيوسف

النبلاءعلامسير)2/567(،الحنابلةطبقاتانظر:-.تعالىالله-رحمه

311(.)14/بغدادتاريخ221(،)12/

)1/223(.الحنابلةطبقات)025(،الأكبرالكنزانطر:

انظر:.حسانمسائلعنهروىاحمدالاماموراقابوالصقردابنيحمى

)143(.أحمدالاماممناقب542(،)2/الحنابلةطبقات
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.شيء)1(كسرهفيعليهوليس،أحسنقد:قال؟عليهما،فكسره

والعود؟الطنبوركسرعمنأباعبداللهسألت:محمدبنجعفروقال

شيئاهعليهيرفلم

وأالطنبوريرىالرجلعنأحمدسئل:إبراهيمبنإسحاقوقال

.)2(كسرهطبلأوطنبورألهلهتبينإذا:قال؟أيكسرهمغطىطبلا

الطبل،أوالطنبوريكسرالرجلعنأباعبداللهسألت:أيضاوقال

شيء)3(.يلزمهوليس،كلههذايكسر:قالشيء؟ذلكفيعليه

يكسر،:قالالطنبور؟كسرعنأباعبداللهسألت:المروذيوقال

قلت:أيضا،يكسر:قال؟الصبيمعيكونالصغيروالطنبور:قلت

نإ،تقوىأراكما:قالأكسره؟أ،يباعالطنبورفارى،السوقفيأمر

صوتفأسمع،الميتلغسلأدعى:قلت-،فافعل-أيقويت

.)4(فاخرجوالاكسرهعلىقدرتإن:قال؟الطبل

والطبلالطنبوريرىالرجلفيمنصوربنإسحاقروايةفيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

.(052)بر!الكنز:انظر

)122(،بالمعروفالامرفيالخلالورواه)2/174(،ءهانىابنمسائل

الاكبرالكنز)2/256(،التمامكتاب)792(،السلطانيةالاحكاموانظر:

.)254(

اكبر)254(.الكنزانظر:

أعلامسير)924(،اكبرالكنز127(،و)125للخلالبالمعروفالامر

)11/227(.النبلاء
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.)2(كسرهمسكروفيها،طبلاأوطنبوراكانإذا:قال،والقنينة)1(

الخمر)3(،ويفسدالخنزير،يقتل:أبيقال"صالح"مسائلوفي

.)4(الصليبويكسر

بنوإسحاق(،)الحسنبنومحمد،يوسفأبىقولوهذا

وجماعة)8(،الحديثأهلمنوطائفةالظاهر)7(،هلو)6(،راهويه

.العدلقضاةقولوهو،السلفمن

فلم،شريحإلىفخاصمهطنبورا،رجلكسرأبوحصين)9(:قال

1(.شيئا)يضمنه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

لقينة"."ب"و"و":"وفي

بالمعروفالامر47(،وه)593"المعاملات"قسممنصوربنإسحاقمسائل

)122(.للخلال

و"و".و"د"من"ب"ساقطةالخمر""ويفسد

.(4/551)الانصاف،(812)6/الفروع:انظر

النظرتاسيس035(،)01/القاريعمدة)5/912(،الصنائعبدائعانظر:

نصاب371(،و936و)368القديرفتح)132(،الضماناتمجمع)18(،

المجلةشرح)4/001(،عابدينابن992(،حاشيةو)023الاحتساب

)328(.الاحتسابنصابفيكماالفتوىوعليه)4/443(،

فيمنصوربنواسحاق)013(،بالمعروفالامرفيالخلالعنهرواه

)593(."المعاملات"قسمالمسائل

)8/147(.المحلى

144(.)5/الباريوفتح)013(،للخلالبالمعرؤفالامر:انظر

عاصم.بنعثمان

في=والخلال)5/9(،شيبةأبيابنووصله)5/145(،معلقاالبخاريرواه
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المبطلالحدوبينبينهمايضمن)1(:الشافعيأصحابوقال

فوقهوما،الازالةمستحقلاله؛مضمونفغيرذلكدونوما،للصورة

المخصوصة،الهيئةهوإلماوالمنكر،بهالانتفاعلتاتيللتمولفقابل

قدرعنزادبماالصائلفيالضمانأوجبناولهذابزوالها،فيزول

والإجهاز،مدبرهماتباعفيالبغاةفيالحكموكذا،الدفعفيالحاجة

فيالحاجةقدرعلىيزادلاالمخمصةحالفيلميتةو،جريحهمعلى

كله.ذلك

كليمهعنسبحانهاللهأخبرقد)2(:الاولالقولأصحابقال

فيونسفه،اللهدونمنعبداثذيالعجلأحرقألهالسلامعليهموسى

عنوقال،بالكليةلهمحقوذلك،وفضةذهبمنوكان)3(،اليم

وهو58[(]الانبياء:جذذا>جعلهم:السلامعليهإبراهيمخليله

.الاستئصالفينصوذلك)4(،الفتات

من)6(المعجمفيوالطبراني()مسندهفيأحمدالاماموروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

الاخبارعيونفيقتيبةوابن)6/167(،والبيهقي)912(،بالمعروفالامر

)3/335(.التغليقفيحجرابن142(،والحافط)1/

مغني)4/601(،الطالبينروضة)1/802(،الوجيز)116(،التنبيه:انظر

)5/146(.الباريفتح)5/168(،المحتاجنهاية285(،)2/المحتاج

25(.0الاكبر)الكنز:انظر

طه.سورةمن)79(الايةفيكما

357(.)5/المسيرزاد1/792(،)1القرطبيتفسير:انظر

268(.والمسند)5/257

)3078(.رقم()8/791الكبيرالمعجم
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أمامةابيعنالقاسمعنيزيدبنعليعنفضالةبنالفرجحديث

رحمةبعثنيالله"إن:!ي!اللهرسولقال:قال-عنهالله-رضي

والمزاميرالمعازفبمحقرتي)1(مرنيو،للعالمينوهدى،للعالمين

والفرج.الطبرانيلفظ")2(الجاهليةمرووالصلب،والاوثان

بهليس:يحيىوقالثقة)3(،هو:روايةفيأحمدقال،حمصي

.0-)4(ء
عيرضعمهدمشقييزيد)6(بنوعلي(،)اخرونفيهوتكلم،باس

أعلملا-:بلديهوهو-أبومسهر)8(وقالواحد)7(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

و"و".و"هـ"من"د"ساقطة"ربي"

رقموالطيالسي)9/95(،المحلىفيكمامنصوربنسعيدكذلكورواه

و)95(رقململاهيووالشطرنحالنردتحريمفيوالاجري)1134(،

292(،)1/اللهفانوإغاثة)32(،رجبلابنالأسماعنزهة:وانظر)06(،

كلها"ضعافهيامامةابيعنالقاسمعنيزيدبن"علي:معينابنقال

)21/917(.لكمالتهذيبا.هـ.

لابنالاسماعنزهة)23/158(،الكمالتهذيب)12/193(،بغدادتاريخ

)32(.رجب

093(.)12/بغدادتاريخ(،)191الدارميتاريخ:انظر

القيمابنوقال)23/158(،الكمالتهذيب093(،)12/بغدادتاريخ:انظر

.هـ.ا"المتروكولابالقوي"ليس356(:)1/الروجفي

اسطر.قبلالمؤلفذكرهكما"يزيد"والصواب،"زيد":في"ب"

تهذيب)6/503(،عديلابنالكامل)6/103(،الكبيرالتاريخانظر:

.(591)5/الاعتدالميزان)23/917(،الكمال

قالابومسهر،الدمشقيالغسانيمسهربنعبدالاعلىبنمسهربنعبدالاعلى

الله-رحمههـ218سنةمحبوسامات.منهافصجرأيتماثقة:بوحاتم

-)01/228(،النبلاءاعلامسير)6/92(،والتعديلالجرح:انظر-.تعالى
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)2()1(
الاتلاف.نهاية:والمحق،أعرفبهوهو،إلاخيرابه

قبلماهوالضمانمحللان؛ذلكيقتضيفالقياسوايضا؛

والمامضمونا،يكونفلا،ألبتةيقبلهالافيهنحنوما،المعاوضة

الخمربيعحرمالله"إن:قال!يمالنبيلان؛المعاوضةيقبللا:قلنا

شيئاحرمإذاالله"ان:وقال،نصوهذا")3(والاصناموالخنزيروالميته

بيعها.فحرم،بالئصمحرماتوالملاهي4"ثمنهمحرم

بهيثبتفلا،انيةلجعلهللصورةالمبطلالحدفوقماقبولوأما

له،ظرفااوالمحرمجزءصارحيث،حرمتهلسقوط؛الضمانوجوب

ريبولا(،ظروفها)وشق،الخمردنانكسرمنلمخيوالنبيبهامركما

.والاكرامالامتهانفيتاثيرلهاالمجاورةان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)16/936(.الكمالتهذيب

و"و".و"هـ"من"د"ساقطة"به"

مع)14/911(السننتهذيبوانظر:)6/503(،عديلابنالكاملانظر:

335(.)7/التهذيبتهذيبالمعبود،عون

من)11/8()1581(رقمومسلم94(،)4/ه)2236(رقمالبخاريرواه

.-عنهمااللهرضي-عبداللهبنجابرحديث

21(،)6/والبيهقي)3488(،رقمبوداودو392(،و)1/242أحمدرواه

الكبيرالمعجمفيوالطبراني)3894(،رقم)11/312(حبانوابن

المختارةفيوالضياء)3/7(،والدارقطني)12887(،رقم)12/155(

التمهيدفيعبدالبروابن)2/918(،التحقيقفيالجوزيوابن511(،)9/

رضي-عباسابنحديثمن192(،)2/الاوسطفيالمنذروابن44(،)9/

-.تعالىاللهرحمه-حبانابنوصححه-عنهماالله

تخريجه.تقدم
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للهءايتحمعغاذاأنلكتتفيعليمنزلوقد>:تعالىقالوقد

صاافيغترهحديثفييخوضوأحتىمعهمنقعاوأفلاوي!تتهزأبهابهايكفر

014[.مث!(]النساء:

يؤاكلونهم،المشركينبيقيكونونالقومعنلمجي!النبيوسئل

.)2(معناهاو)1(لفظههذا"منهم"هم:فقالويشاربونهم؟

صارتالتيبالمجاورةفكيفالمنفصلةالمجاورةفيهذاكانفاذا

وشرعاعقلاثابتالجواروتاثيربه؟لصيقةأو،المحرمأجزاءمنجزءا

.ا)3(
وعو!ا.

ليس-والعقوبةالتعزيروجهعلى-المالإتلافانوالمقصود

طالبابيبنعليليقال)4(:الاسديأبوالهياجقالوقد،بمنسوخ

لاأن!؟اللهرسولعليهمابعثنيعلىأبعث!"ألا-:عنهاللهرضي-

رواهسويتهم(إلامشرفاقبراولا،طمستهإلاتمثالا(تدع"

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

و"و".و"هـ"من"د"ساقطة"لفظه"

"لا:قالع!يمالئبيعنعنهاللهرضيسمرةروىوقد،اللفظبهذااجدهلم

رواهمنا"فليسجامعهماوساكنهمفمنتجامعوهمولاالمشركينتساكنوا

الكبيرالمعجمفيوالطبراني)9/024(،والبيهقي)2/141(،الحاكم

الذهبي.ووافقهالحاكموصححه)5091(،رقم)7/217(

145(.)6/القديرفيض022(،)1/المستقيمالصراطاقتضاء:انظر

توفيوالنسائيسعد.ابنوئقه،الكوفيالاسديأبوالهياجحصينبنحيان

)7/471(،الكمالتهذيبانظر:-.تعالىالله-رحمهوتسعينبضعسنة

62(.)3/التهذيبتهذيب

"أح".:"أ"عداالنسخباقيفي
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وهدم،كانتشيءأيفيالصورطمسعلىيدلوهذا)1(،مسلم

لبن.أواجراوحجارةمنكانتوان،المشرفةالقبور

فيهفيرى،البيتيكتريالرجللاحمد:قلت:المروذيقال

فرأيت،حمامادخلتفان:قلت،نعم:قاليحكها؟أنترى،تصاوير

.نعم)2(:قال؟الراساحاشأنترى،صورة

الصحيح.الحديثهذا:وحجته

الله-رضيعباسابنعن"صحيحه")3(فيالبخاريوروى

بهاأمرحتىيدخللمالبيتفيالصورىرلماجم!يمالنبيأن"-:عنهما

".فمحيت

فيهبيتاالملائكةتدخللا":قالع!مالنبيأن(")4(الصحيحين"وفي

.صورب!"ولاكلب

-:عنهاالله-رضيعائشةعن(")البخاري"صحيحوفي

."قصهإلاتصليبفيهشيئابيتهفيلايترككانع!مااللهرسول

"أن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

04(.)7/)969(رقمالقبربتسويةالامربابالجنائزفي

ساقطةنعم":قالالراسأحكأنترىصورةفرأيتحمامادخلتفان"قلت

"."عداالنسخجمييعمن

)258(.الاكبرالكنز:انظر

)3/547(.)1016(رقمالكعبةنواحيفيكئرمنبابالحجفي

من)14/932()6021(رقمومسلم)7/367(،)2004(رقمالبخاري

عنه.اللهرضيالانصاريطلحةأبيحديث

)01/893(.)5295(رقم
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قال:قال-عنهالله-رضيهريرةابيعن)1(الصحيحينوفي

مريمابنفيكمينزلأنليوشكنبيدهنفسي"والذي:!يماللهرسول

."الجزيةويضع،الخنزيرويقتل،الصليبفيكسر،عدلا)2(حكما

وموسى-إبراهيمعليهموسلامهاللهصلواتاللهرسلفهؤلاء

المحرمالمحلمحقعلىكلهم-محمدلمجيمالمرسلينوخاتموعيسى

إلىالتفاتفلا-،عنهماللهرضي-الصحابةوكذلك،بالكليةواتلافه

ذلك.خالفمن

لابيعه،فضةإبريقإليدفع:عبداللهلابيقلت:المروذيقالوقد

.)3(اكسره:قالهو؟كمابيعهأو،أكسرهأنأترى

فضة،بطستفجيء،قومادعارجلاإن:عبداللهلابيقيل:وقال

.()كسرهأناعمداللهفأعح!،.،-)4(.."ا
...!كسر!صهوبريى

فأتي،عليهفدخلتبشيء،رجلإلىأبوعبداللهبعثني:وقال

.)6(وتبسم،ذلكفأعجبه،فقطعتهامفضضرأسهابمكحلة

حرمة.ولالهاقيمةفلا،محرمة)7(الصياغةأن:ذلكووجه

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

548(.)2/()155رقمومسلم566(،)34/6()48رقمالبخاري

مقسطا"."عدلا:في"ب"

الاكبر)251(.الكنز:انظر

و"و".و"هـ"من"د"سافطة"فضة"

السابق.المرجع

251(.اكبر)1/الكنز

.""الصناعة:و"و"و"هـ"في"د"
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علىوما،محسنبذلكفهو،مطلوبالهيئةهذهفتعطيلوأيضا؛

.)1(سبيلمنالمحسنين

فصل

وإتلافهاهالمضلةالكتبتحريقفيضمانلاوكذلك

ترى،رديئةأشياءفيهكتابااستعرت:لاحمدقلت:المروذيقال

.)4(فاحرقهنعم)3(:قال؟أحرقهأو)2(أخرقهأن

مناكتتبهكتابا-عنهالله-رضيعمربيد!ي!النبي"رأىوقد

بهذهبحتى!ك!يمالنبيوجهفتمعر،للقرانموافقتهوأعجبه،التوراة

.(")فيهفألقاهالتنورإلىعمر

بهايعارضالتيالكتبمنبعدهصئفماغ!ي!الثبيراىلوفكيف

.المستعانواللهوالسئة؟القرانفيما

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(ا!بر)252الكنز:انظر

".من"ساقطةاو""اخرقه

مفلحلابنالشرمحيةالادابوانظر:)3/051(،السنةفيالخلالرواه

)925(.الاكبرالكنز)1/247(،الالبابغذاء)1/922(،

و"ب".من"ا"مثبتة"فاحرقه"

أحمدفيه"فالقاهالتنورإلىعمربهذهب"حتى:قولهدونبنحوهرواه

)1/27(،السنةفيعاصمابيوابن)5/313(،شيبةأبيوابن)3/387(،

من)1/027(السنةشرحفيوالبغوي)1/77(،الشعبفيوالبيهقي

في-تعالىالله-رحمهالالبانيحسنهوالحديث،محنهاللهرضيجابرحديث

.(1)958رقمالارواء
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ثم")1(،يمحوهأنالقرانغيرشيئاعنهكتبمنع!يمالنبي"أمروقد

ذلك.غيرفييأذنولم")2(،سنتهكتابةفيأذن"

ماذونغيروالسنةالكتابلمخالفةالمتضمنةالكتبهذهوكل

وقدمنها،أضرالامةعلىوماوإتلافها،محقهافيماذونبلفيها،

لمصحفالمخالفةالمصاحفجميع-عنهماللهرضي-الصحابةحرق

أكثر)4(رأوالوفكيف،الاختلافمنالامةعلىخافوالما)3(،عثمان

الامة؟بينوالتفرقالخلافأوقعتالتيالكتبهذه

الحارثأباأن()هارونأبيبنمحمدأخبرني:الخلالوقال

رسولاثارتركوا،الكتبوضعأهلكهم:أبوعبداللهقال:قالحدثهم

.الكلامعلىوأقبلوالمجيرالله

لم!معت:قالالمقريواصلبنأحمدبنمحمدأخبرني:وقال

منشيءيثبتلا:قال،صوتهفرفع؟الرأيعنوسئلاباعبدالله

.والاثاروالحديثبالقرانعليكم،الرأي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

اللهرضيالخدريسعيدأبيحديثمن)18/933(03()40رقممسلمرواه

عنه.

من)9/135()1355(رقمومسلم)12/213(،)0688(رقمالبخاري

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديث

تخريجه.تقدم

من"ا".مثبتة"اكثر"

اللهرحمه-هـ283سنةتوفي،الوراقأبوالفضليونسبنموسىبنمحمد

4(.)4/دبغدتاريخ:انظر-.تعالى
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أكتب:فقالرجلسألهأباعبداللهإن:)1(مشيشابنروايةفيوقال

وعليكفتعلمهابالسننعليك؟بالرأيتصنعما:فقال؟الرأي

المعروفة.بالاحاديث

بدعةالكتبهذه:يقولأبيسمعتأحمد:بنعبداللهوقال

وضعها.

شيءيعجبنيلا:يقولأباعبداللهسمعت:منصوربناسحاقوقال

.مبتدعفهو)2(الكتبمنشيئاوضعمن،الكتبوضعمن

حمادحدثنا،المقدميبكرأبيبنمحمدحدثنا:المروذيوقال

تضل.الكتبهذهحماديا:عونابنليقال:قالزيدابن

:فقال،العلمفيالناسخطأأباعبداللهذاكرت:الميمونيوقال

خطأ.أكثرفهو،الكتبوضعمنسيماولايخطىء؟لاالناسيو

رجلعن)3(أردبيلمنقوموسألهأباعبداللهسمعت:إسحاقوقال

منأحدهل:أبوعبداللهفقالكتابا؟وضع)4(،عبدالرحيم:لهيقال

وشدد(غلظ)و؟التابعينمنحدأوذا؟فعلغ!يماللهرسولأصحاب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."أ":"ابيفي

من"ب".ساقطةمبتاع"فهوالكتبمنشيئاوضع"ومن

البلدانمعجم.أذربيجانمدناشهرمنالذالوفتحالسكونثئمبالفتح

.)1/174(

الكناني.سليمانبنعبدالرحيم

غتاظ"."و:في"ا"
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والحديث.()1بالقرانوعليكم،عنهالناسانهوا:وقال،أمرهفي

الموضوعةالكتبهذهمنكتبتما:الحارثأبيروايةفيوقال

قط.شيئا

أكتب:فقالرجلأحمدسال:المستملييزيد)2(بنمحمدوقال

السائل:لهفقال،والاثاربالحديثعليك،تفعللا:قال؟الرأيكتب

منينزللمالمباركابنأحمد:لهفقالكتبها،قدالمباركابنإن

.فوق)3(منالعلمنأخذأنأمرناإدما،السماء

:فقال-الكتبوضعوذكر-أبيسمعت:أحمدبنعبداللهوقال

وجاء،كتابافوضعأبوفلانفجاءهكتائا،وضعأبوفلانهذا،أكرهها

كتابا،وضعرجلجاءكلما،لهانقضاءلافهذاكتابا،فوضعفلان

حديثوترك،كتاباوضعرجلجاءكلما،بدعةوضعهاالكتبوهذه

اللهرسولوحديث،والسننالاتباعالاليس،صحابهو!ي!اللهرسول

.شديدةكراهةوكرههالكتبوضعوعاب،صحابهو!يم

فيالبدعيضعون:أبوعبداللهقال:اخرموضعفيالمروذيوقال

ألهبمالكيحتجونإلهم:قلت،التحذيرأشدعنهاأحذرإنما،كتبهم

والتيمي)4(عونابنهذا:أبوعبداللهفقال،كتاباوضع

)1(

)2(

)3(

)4(

من"هـ".مثبتة"بالقران"

"زيد".:و"!""ب"في

)1/775(.وفضلهالعلمبيانجامع)2/293(،الحنابلةطبقات

توفي،الحافطالامامابومحمد،البصريالتيميطرخانبنسليمانبنمعتمر

=الجرح)7/213(،سعدابنطبقاتانظر:-.تعالىاللهرحمه-هـ187سنة
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هؤلاء؟مثلالدنيافيكانهلكتابا؟وضعواهل)2(وأيوب)1(ويونس

؟الرأيفكيف)3(الحديثيكتبونلاوأصحابهسيرينابنوكان

كتابفيالخلالذكرهقدجدا،كثيرهذافيأحمدوكلام

)4(.العلم

كرهوإلما،موضعههذاليستفصيلفيهاالكتبوضعومسألة

القرانعنلإعراضوالم،بهالاشتغالمنفيهلمامنهومنعذلكأحمد

والذب()والسنةالقرانلنصرمتضمنةالكتبكانتفاذا،والسنة

وقدبها،بأسفلالهماالمخالفةوالمذاهبالاراءوإبطالعنهما،

أعلم.والله،الحالاقتضاءبحسب،ومباحةومستحبةواجبةتكون

يجبوالبدعةالكذبعلىالمشتملةالكتبهذهأنوالمقصود:

،والمعازفاللهوالاتإتلافمنبذلكأولىوهي،وإعدامهاإتلافها

ضمانولا،هذهضررمنأعظمضررهافانالخمر،انيةوإتلاف

وشقالخمر)7(أوانيكسرفيضمانلاكمافيها)6(،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8/477(.النبلاءاعلامسير4(،20)8/والتعديل

.العبديعبيدبنيونس

السختياني.ايوب

)1/46(.للخطيبالعلمتقييد:انظر

أجزائه.بعضطبع"الجامع"لكبيركتابهمن

.أ""عداالنسخجميعمنساقطة"لسنةوالقرانلنصرمتضمنةالكتبكانتفإذا"

-.تعالىالله-رحمهقاسمابنطبعةمنمثبتةفيها"ضمان"ولا

الخمر"أوانيكسرفيضمانلاكماهذه،ضررمنعظمضررها"فان

من"و".ساقطة
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.(1زقاقها)

وأقنينةفيمسكرالورايت:عبداللهلابىقلت:المروذيقال

.تكسر)2(:قال؟تصباو،تكسر،قربة

؟اكسرهالكثيرأوالقليلالمسكرعلىنمر:قلت:ابوطالبوقال

.)3(تكسرهنعم:قال

رجلاألقى(:)عبداللهلابيقلتحرب)4(:ابيبنمح!دقال

تكسرها.:قال،نعم:قلت؟بريبة.قال؟مغطاةقربةومعه

والقنينة،مغطىوالطبلالطمبوريرىالرجلفيمنصورابنروايةفيوقال

.)7(كسره:مسكرفيهااو،طبل)6(أوطنبورالهيتبينالهيعنيكانإذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

يعلىلابيالسلطانيةالاحكام)125(،للخلالبالمعروفالامرانظر:

للكوسجوالمسائل)2/174(،ءهانىلابنأحمدالاماممسائل)792(،

)7/427(،المغني)2/256(،التمامكتاب475(،و)593المعاملاتقسم

الاكبرالكنز)79(،الكليةالقواعد(،)912الحسبة522(،)؟/الكافي

الفروع)4/132(،القناعكشاف)1/243(،الالبابغذاء)246(،

)1/128(.الجليلمواهب)16/113(،القرطبيتفسير)4/523(،

)924(.الاكبرالكنز(،)122للخلالبالمعروفالامر:انظر

السابقة.المراجيع:انظر

خطأ.وهوحرب"."بن:"أ"عداالنسخفي

عبدالله"لابي"قلت:قولهإلى"قربةأوقنينةفيمسكرارايت"لوقولهمن

"و".منساقطة

من"أ".ساقطةطبل"أوطنبورائهيتبينأئهيعنيكانإذاوالقنينة"مغطى

475(.و)593منصوربنإسحاقمسائل
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مسعودبنعبدالله"كان:قال)1(الهذيلأبيبنعبداللهروىوقد

-حينغ!يماللهرسولبهاأمرالتيأنباللهيحلف-عنهالله-رضي

رواه"والزبيبالتمرلمن:تكفانودنانها،تكسرأن-الخمرحرمت

صحيح.بإسناد)2(السننفيالدارقطني

إني،اللهنبييا:قال"أنهطلحةأبيعنمالكبنأنسوعن

واكسرالخمر،أهرق:قال،حجريفيلايتامخمرااشتريت

بنيحيىعنسليمأبيبنليثحديثمنالترمذيرواه")3(الدنان

عنه.عباد

عبداللهسمعت:قال()طعمةأبي)4(دنمنأحمد"مسند"وفي

المربد)6(علىبزقاقفاذا،المربدغ!ي!اللهرسول"آلى:يقولعمرابن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

النسائيولقهالعابد،الامامأبوالمغيرةالكوفيالعنزيالهذيلابيبنعبدالله

حليةانظر:-.تعالىالله-رحمهالقسريخالدولايةفيتوفي،حبانوابن

النبلاءاعلامسير)16/244(،الكمالتهذيب)4/358(،الاولياء

)6/58(.التهذيبتهذيب(،017)4/

الدراية)4/992(،الرايةنصبوانظر:254(.)4/253الذارقطنيسنن

.)2/248(

تخريجه.تقدم

."ابن":قي"أ"

والعجليمعينابنوئقه،الكوفيابوطعمةالثوريذعلوقبننسير

الكمالتهذيب)221(،الدارميتاريخانظر:.وغيرهموالذارقطني

)01/937(.التهذيبتهذيب)92/933(،

و"و".من"هـ"ساقطةالمربد""على
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يومئذ-إلاالمديةعرفتوما-بالمديةع!يو!اللهرسولفدعا،خمرفيها

وساقيها،وشاربها،الخمرلعنت:قالثم،فشقتبالزقاقفأمر

الحديث.")1(..وحاملهاومبتاعها،،وبائعها

بنعبداللهقال:قالحبيببنضمرةعنأيضا"المسند"وفي

بهافأرسلبها،فاتيته،بمديةاتيهن!يم!اللهرسول"أمرنيعمر:

بأصحابهفخرج،ففعلت،بهاعليئاغد:وقال،أعطانيهاثم،فأرهفت

فأخذ،الشاممنجلبتقدخمر،زقاقوفيها،المدينةاسواقإلى

أعطانيها،ثم)2(،بحضرتهالزقاقتلكمنكانمافشق،منيالمدية

مرييو،يعاونونينو،معييمضواانمعهكانواالذينأصحابهمرو

فلمففعلت،شققتهإلاخمرز!فيهاأجدفلاكفها،الاسواقاتيان

.شققتهم")3(إلازقاأسواقهافيأترك

اسباعبيدةاسقي"كنت:قالمالكبنانسعن")4("الصحيحينوفي

)1(

)2(

)3(

)4(

رواهونحوه04(.0)8/المشكلشرحفيوالطحاوي71(،)2/احمدرواه

ولمالاسنادصحيححديث:وقال)4/36(والحاكم)9./894(،البيهقي

العصيربابالاشربةفيابوداودمنهالمرفوعوروى.الذهبيووافقه"يخرجاه

بابالاشربةفيماجهوابن)11/441(،بويعلىو)3674(،رقمللخمر

)5/82(.)0338(رقموجهعشرةعلىالخمرلعنت

من"و".ساقطة"بحضرتهلزقاق"قولهإلى"وقالاعطانيها"ثئم

"ا".منساقطةشققته"إلازفاأسواقهاقيأترك"فلم

الشاميينمسندفيوالطبراني)2/213-133(،احمدرواهوالحديث

بمجموعالالبانيوصححه)6/401(،الحليةفيبونعيمو)2/354(،

)9152(.رقمالارواء.طرقه

.(116/)13(0891)رقمومسلم،(133)5/(6424)رقمالبخاري
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وتمر،فضيخ)1(منشرابا،كعببنواصبي،تاطلحةو،الجراحابن

نسياقم:أبوطلحةفقال،حرمتقدالخمران:فقال،آتفاتاهم

باسفله،فضربتها،لنامهراس)2(الىفقمتفاكسرها،الجرةهذهإلى

."يمسرتحتى

عنه-اللهرضي-هريرةأبيعنداود"و"أبي"النسائي"سننوفي

كانالتيالأيامبعضفييصومكان!ي!اللهرسولأن"علمت:قال

جئتهالمساءكانفلما،دنانفيصنعتهبنبيذفطرهفتحينتيصومها،

هوفاذا،اليهفرفعتها)3(:قالثم-الحديث-فذكرإليهأحملها

لامنشرابهذافان،الحائطبهافاضربهذخذ:فقال(،لنش)

.(الاخر")باليومولاباللهيومن

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(534)3/لنهاية.المشدوخايالمفضوخالبسرمنيتخذبشر:الفضيخ

.925()5/النهاية،(116/)13لمسلمالنوويشرح.منقورحجر:المهراس

.فدفعتها"":اث!"في

السيوطيشرح103(،)3/لمغيثالمجموع56(،)5/النهايةهيغليأي:يعش

103(.)8/للعسائي

الكبرىوفي103(،)561/8()0رقموالنسائي)3716(،رقمأبوداودرواه

والبيهقي)3/157(،الكبيرالتاريخفيوالبخارى)0512(،رقم)3/217(

)5/99(،)9034(رقمماجهوابن)13/26(،المعرفةوفي)8/525(،

الشاميينمسندفيوالطبراني)0726(،رقم)13/243(بويعلىو

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن252()4/والدارقطني921(،)2/

الحليةفيبونعيمو)9725(،رقم)01/242(أبويعلىورواه

)573(،مسندهفيوالروياني،)55(المسكرذمفيالدنياابيوابن،(471)6/

عنه.اللهرضيالاشعريموسىأبيحديثمن(01/901)التاريخفيوالخطيب
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فصل

الله-رحمه-مالكسئل:القاسمابنقال:الغمر)1(أبيابنوقال

منيخرج:قال؟بهيصنعما:والخمرالفسقأهلإليهياويفاسقعن

،لا)2(:قال؟تباعلاا:فقلت:قال،والبيوتالذارإليهوتكرى،متزله

مرتينأومرةإليهيتقدم:القاسمابنقال،منزلهإلىفيرجع،يتوبلعله

.)3(عليهكريوأخرجينتهلمفإن،ثلاثاأو

عليه،تباعإلها:(")الواضحة"فيمالكقالقد:رشد)4(ابنقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

بنسليمانوفيهباختصاركلاهمانيوالطبروالبزارأبويعلى"رواه:الهيثميقال

وقال64(،)5/الزوائدمجمعهـ..ا"ثقاترجالهوبقيةأبوحاتمولقهموسى

بنالقاسموبينبينهائذيلانالاوزاعيعنمضطرب"الحديثالذارقطني

وقال236(،)7/العللهـ..ا"القاسمعنارسلهوربمامجهولرجلمخيمرة

مسلم"بنالوليدلتدليس"ضعيف:موسىبيوهريرةأبيطريقعنالبوصيري

.31(0)5/السادةإتحافمختصرهـه.ا

ا.هـ،"القاسمابنقالابوزيد:"وقال)01/416(:والتحصيلالبيانفي

الغمربيبنعمربنعبدالرحمنوهوعمر"بي"ابن"أ":عداالنسخوفي

الديباج:انظر-.تعالىاللهرحمه-هـ234سانةتوفي.أبوزيدسهمابنمولى

66(.)1/النورشجرة472()2/المذهب

"د".منساقطة"لا"

435(.)5/الجليلمواهب)9/416(،والتحصيللبيان

416(.)9/والتحصيلالبيان

كتبا"الف:عياضالقاضيقال،ابومروانالاندلسيحبيببنلعبدالملك

فيبالواضحةالمسماهالكتبمنهاوالتاريخوالادبالفقهفيحسانكثيرة

فيونقله)4/122-142(،المداركترتيبا.هـ.مثلها"يؤلفلمالسنن

.(11)2/المذهبالديباج
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الهمنذكرهلما؛اصحفيهاوقوله:قال.الروايةهذهفيقولهخلاف

بكراء،فيهاوكان،لهالدارتكنلمولو،منزلهإلىويرجعيتوبقد

الدوركراءفيقاله،فيهاكراوهيفسخولم،عليهوأكريت،منهاأخرج

.(1")المدونة"من

الخمار،بيتجزأنأرى:قالالهيحى)2(بنجثروىوقد

بيتيحرقأنيستحبكانمالكاأنأصحابنابعضأخبرنيوقد:قال

منالخمريبيعفالنصراني:لهقيلالخمر،يبيعالذيالخمارالمسلم

بيتهعليهيحرقأنفارى،ينتهفلمإليهتقدمإذا:قال؟المسلمين

بالنار)3(.

"حرق-:عنهاللهرضي-الخطاببنعمرأنالليثوحدئني:قال

فويسق،انت:لهوقالالخمر،يبيعكانلائه)4(؛الثقفيرويشدبيت

.()برويشد"ولست

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(4/715)ونةلمدا

الاندلس.فقيهأبومحمد،الاندلسيالبربريالليثيكثيربنيحيىبنيحمى

)2/352(،المذهبالديباجانظر:-.تعالىاللههـ-رحمه234سنةتوفي

)1/63(.النورشجرة)01/951(،النبلاءأعلامسير

435(.)5/الجليلمواهب416(،)9/والتحصيلالبيان

حجرابنالحافطذكره.الثقفيعبدمنافبننوفلبنعديبنيصهررويشد

عهدفيالسنبتلككانمنلانالصحابةفيذكرته"إلما.وقالالصحابةفي

أحدوثقيفقريشمنيبقولممحالةلامميزاع!يمالنبيزمنفييكونعمر

)1/705(.الاصابة.عتيم"الثبيمعالوداعحجةوشهداسلمإلا

تخريجه.تقدم

والتحصيل=البيانانظر:-.تعالىالله-رحمهرشدابنكلامانتهى
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فصل

الرجالاختلاطمنيمنعانعليهيجبالامروليأنذلكومن

.الرجالومجامعوالفرجالاسواقفيبالئساء

إلىيتقدمأنللامامأرى-:عنهورضيالله-رحمهمالكقال

تجلسالشابةالمرأةيتركألارىو،إليهمالنساءقعودفيالصياغ)1(

تتهملاالتي،الدونوالخادمالمتجالة)3(المرأةفأماالصياغ)2(،إلى

باسا،بذلكأرىلافاني:عندهتقعدمنيتهمولاالقعود،على

)4(.انتهى

تركت"ما:لمج!قال،عظيمةبهوالفتنة،ذلكعنمسؤولفالامام

حديثوفي(،النساء")منالرجالعلىأضرفتئةبعديأمتيعلى

أله:اخرحديثوفيوالنساء")6(،الرجالأنفاسبين"باعدوا:اخر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.)9/416(

"."ب""!":"الصناعفي

"."ب"و"د"و"هـ"و"و":"الصناعفي

)1/288(.الحديثغريبفيالنهاية.السنكبيرة:المتجالة

335(.)9/والتحصيلالبيان:انظر

حديثمن)18/95()0274(رقمومسلم41(،)9/)6905(رقمالبخارى

عنه.اللهرضيزيدبنأسامة

"أ".منمثبتةوالنساء"الرجالأنفاسبينباعدواآخرحديث"وفي

المدخلفيالحاجوابن)2/865(،منسكهفيجماعةابنذكره

الأسرارا.هـ."ثابت"غير:القاريعليملاقال)2/283(.و)1/245(

)875(.الخفاكشففيالعجلونيونقله)161(،المرفوعة
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.(")1(الطريقحافات"لكن:للثساءقال

ومنعهن،متجملاتمتزيناتالخروجمنالثساءمنععليهويجب

،والرقاقالواسعةكالثياب،عارياتكاسياتبهايكنالتيالثيابمن

ذلك)2(.منالرجالومنع،الطرقاتفيالرجالحدثحمامنومنعهن

وتزينتتجملتإذا-المرأةعلىيفسدأنالامروليىروان

الفقهاء)4(بعضذلكفىرخصفقد،ونحوهبحبرثيابها-وخرجت
)س!(

الماتية.عقوبتهن(مراتجما)أدنىمنوهذا،صابو

إذاسيماولا،منزلهامنالخروجأكثرتإذاالمرأةيحبسأنوله

الإثمعلىلهنإعانةذلكعلىالنساءإفراربل،متجملةخرجت

ذلك.عنالامروليسائلسبحانهوالله،والمعصية

منالنساء-عنهاللهرضي-الخطاببنعمرالمؤمنينأميرمنعوقد

وليفعلى)6(.الطريقفيبهموالاختلاط،الرجالطريقفيالمشي

والطبراني44(،)0الادابوفي(،173)6/لبيهقيو)5272(،رقمابوداود)1(

)23/993(،التمهيدفيعبدالبروابن)91/261(،الكبيرالمعجمفي

رضيالانصارياسيدأبيحديثمن204()12/الكمالتهذيبفيوالمزي

)2/537(.لصحيحة.طرقهبمجموعالالبانيوحسنه.عنهالله

245(.)1/الحاجلابنالمدخل:انظر)2(

"ا".منمثبتة"وخرجت")3(

)91/901(.الكويتيةلفقهيةالموسوعةانظر:)4(

من"أ".مثبتة""مراتب)5(

جماعةابنمنسك)!13(،الاحتسابنصاب)13/6(،العمالكنزانظر:)6(

.)2/866(
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ذلك.فيبهيقتديأنالامر

يحيىبنمحمدأخبرني"جامعه")1(.فيالخلالوقال

:قال؟المرأةمعالسوءالرجلأرى:عبداللهلأبيقالأله:)2(الكحال

منوخرجبتطيبتإذاالمرأة"أن!ي!:النبيأخبروقد(،به)صح

.")4(زانيةفهيبيتها

فيالاخرةعشاءتشهدانبخوزاأصابتإذاالمرأةويمنع

المسجد)5(.

.)6("الشيطاناستشرفهاخرجتإذاالمرأة":صتنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

03(.1)1/الشرعيةالاداب(،11)0للخلالبالمعروفالامر:انظر

"الكحلي".:ا"في"

036(.)9/والتحصيلالبيانفياللهرحمهمالكالإمامقول:وانظر

)278(،رقموالترمذي)4173(،رقمبوداودو004(،)4/احمدرواه

)551(،مسندهفيوالروياني043(،)5/الكبرىوفي)8/153(،والنسائي

)01/027(،حبانوابن)1681(،خزيمةوابن)556(،حميدبنوعبد

اوهامموضحفيلخطيبو)2/693(،والحاكم)2/362(،والدارمي

الأشعريموسىأبيحديثمن)8/47(والبزار316(،)2/والتفريقالجمع

الذهبي.ووافقه"يخرجاهولمالإسناد"صحيح:الحاكمقال.عنهاللهرضي

عنه.اللهرضيهريرةابيحديثمن4()4/70)444(رقممسلمرواه

)1685(رقم)3/39(خزيمةوابن)2/463(،)1173(رقمالترمذيرواه

)9/592(الكبيرالمعجمفيوالطبراني)12/412(،حبانوابن،بعدهوما

)9/43(الاوسطالمعجموفي01(،)115رقم)01/801(و)4819(رقم

عنه.اللهرضيمسعودابنحديثمن)8/452(والخطيب)2908(،رقم

الدارقطني:وقالا.هـ."غريبصحبححسنحديث"هذا:الترمذيقال
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بليةكلأصلبالرجالاختلاطهنمنالئساء)1(تمكينأنريبولا

أسبابمننهكما،العامةالعقوباتنزولأسبابأعظممنوهو،وشر

لكثرةسبببالئساءالرجالواختلاط،والخاصةالعامةأمورفساد

المتصلة.والطواعين،العامالموتأسبابمنوهو،والزناالفواحش

أرسل،الفاحشةفيهموفشت،موسىبعسكرالبغايا)2(اختلطولما

والقصةألفا،سبعونواحديومفيفمات،الطاعونعليهمتعالىالله

التفاسير)3(.كتبفيمشهورة

تمكينبسبب،الزناكثرة:العامالموتجلب)4(أسبابأعظمفمن

ولو،متجملاتمتبرجاتبينهموالمشي،بالرجالاختلاطنمنالنساء

الدين--قبلوالرعيةالدنيافسادمنذلكفيماالامرأولياءعلم

".لذلكمنعاشيءأشدلكانوا

(والزبا)الزناظهر"إذا-:عنهاللهرضي-مسعودبنعبداللهقال

بهلاكها")6(.اللهأذنقريةفي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)5/315(.العلل:انظر".قتادةحديثمنصحيح"رفعه

"مر"."ب":في

)4/791(.الاحوذيتحفة.الزانيةوهيبغيجمع

كثيرابنتفسير)1/256(،الطبريتاريخ)6/123(،الطبريتفسير:انظر

931(.)7/القرطبيتفسير51(،0)3/

.ا"من"مثبتة"جلب"

من"أ".مثبتة"والربا"

التمهيدفيلبرعبدابنورواه)8/89(،التفسيرفيجريرابنرواه

الصفوةصفةوانظر:مرفوعا.مسعودابنعنب!سناده)02/703(
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حدثناالاشعثبنإبراهيمحدثناالدنيا)1(:ابيابنوقال

ابنعنجبيربنسعيدعن)4(أبيهعن)3(العفيزيدبن)2(عبدالرحمن

بخسوا)6(ولا،كيلاقوم(طفف)ما":غ!ي!اللهرسولقال:قالعباس

إلاالرناقومفيظهرولاالقطر)7(،-وجلعز-اللهمنعهمإلا،ميزانا

سلطإلابعضابعضهمفقتلالقتلقومفيظهرولا،الموتفيهمظهر

فيهمظهرإلالوطقومعملقومفيظهرولا)8(،عدوهمعليهمالله

ترفعلمإلاالمنكرعنوالنهيبالمعروفالامرقومتركوما،الخسف

.")9(دعاؤهميسمعولم،أعمالهم

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

)9(

)1/111(.الخفاوكشف)1/042(،

بنعليبنمحمدحدثناعبداللهحدثنا)93(العقوباتفيالدنيابيابنعند

."..الاشعثبنإبراهيمأخبرنا:قالشقيقبنالحسن

."إبراهيم":د""في

بشيء"."ليس:معينابنعنهقالالعميالحواريبنزيدبنعبدالرحمن

217(.)4/التاريخ

معينوابنالدارقطنيعنهقال،البصريأبوالحواريالعميالحواريبنزيد

كلمالالهالعميوسمي.تضعيفهعلىوالجمهور"صالح"،:قوالهأحدفي

)01/56(،الكمالتهذيبانظر:عفي.أسألحتى:قالشيءعنسئل

355(.)3/التهذيبتهذيب

)374(.المنيرالمصباح(،)7601المحيطالقاموس.نقصأيطفف

)37(.المنيرالمصباح)684(،القاموس.والظلمالنقص:البخس

.5(14)الصحاجمختار(05)8المنيرالمصباح،(5)69القاموس.المطر:القطر

مثبتة"عدوهمعليهماللهسلطإلابعضابعضهمفقتلالقتلقومفيظهر"ولا

"ا".من

=بنحوهورواه)35(،رقم)93("العقوبات"كتابهفيالدنياأبيابنرواه
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فصل

فالهم،الناسرووسعلىبالحماماللاعبينيمنعأنوعليه

وقد)1(،عوراتهمعلىوالتطلع،عليهمالاشرافإلىبذلكيتوسلون

عن-عنهاللهرضي-هريرةأبيحديثمن")2("سننهفيأبوداودروى

."شيطانةيتبعشيطان:فقالحمامةيتبعرجلارأىأده":ع!يمالنبي

حتىيمتلم)3(الطيارةبالحماملعبمن:النخعيإبراهيموقال

.الفقر)4(ألميذوق

وهو-عنهالله-رضيعفانبنعثمان"شهدت:الحسنوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

ترجمةفيذكرناكماضعيفالدنياأبيابنوإسناد)3/483(.البيهقي

422(.)2/حاتمأبيلابنالعلل:انظر.رواته

)202(.الاحتسابنصاب:انظر

)2/345(،وأحمد)0494(،رقمبالحماماللدبفيباب:الادبفي

بنو)5/316(،)3765(رقمماجهوابن)0013(،الادبفيوالبخاري

أبيحديثمن244()5/الشعبوفي32(،)01/والبيهقي)5874(،حبان

بنوأبوداود"رواه-:تعالىالله-رحمهكثيرابنقال.عنهاللهرضيهريرة

)2/416(.الفقيهإرشادا.هـ."مسلمشرطعلىقويحسنبإسنادماجه

البوصيريقالعنها.اللهرضيعائشةحديثمن)3764(ماجهابنورواه

كما)3/185(.الزجاجةمصباجا.هـ."ثقاترجالهصحيحإسناد"هذا

قال.عنهاللهرضيعفانبنعثمانحديثمن)3766(ماجهابنرواه

عثمانمنيسمعلمالحسنمنقطعوهوثقاترجالهإسناد"هذا:البوصيري

.(185)3/الزجاجةمصباجا.هـ.شيئا"

"ب".منساقطة"الطيارة"

)5/245(.الشعبفيالبيهقيرواه
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.)1(البخاريذكره"الكلابوقتلالحمامبذبحيامر،يخطب

التابعينبعضعنالحذاءخالدوقال

.)4(الحمامفرعون

لا)3(ملاعبكان:قال)2(

.()حمامولاحمامصاحبشهادةيجيزلاشريحوكان

بالجلاهق)6(اللعبانسمعنا:سفيانعنالمباركابنوقال

.لوط)7(قومعملمنبالحمامواللعب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

وعبدالله)5/245(،الشعبفيالبيهقيورواه)1013(،المفردالادبفي

068(،)2/التاريخفيوالطبري3(،1/)1وعبدالرزاق72(،)1/أحمدبن

قال)14/224(التمهيدفيعبدالبرابنوذكره)5/945(،التفسيروفي

ا.هـ."مدلسفضالةبنمباركأنإلاحسنواسنادهأحمد"رواه:الهيثمي

جريرابن"رواه:اللهرحمهكثيرابنالحافطوقال)4/45(،الزوائدمجمع

حمدوالشافعيالائمةروىوقد،ضعفوفيهأرقمبنسليمانروايةمن

سمعأئهالبصريالحسنعنصحيحةطرقمنالادبكتابفيوالبخاري

علىالجمعةيومالحماموذبحبقتليأمرعفانبنعثمانالمؤمنينمير

)3/793(.التفسيرا.هـ.المنبر"

185(.)2/الخفاوكشف07(،)1/واسطتاريخفيكماأيوب:لهيقال

"تلاعب"."ب":في

.07(1/)سطوتاريخفيسهلبنسلمو245(،)5/الشعبفيالبيهقيرواه

253(.)6/التاريخفيوالبخاري6(،)5/شيبةأبيابنرواه

)4/418(.القديرفيض.الطينمنالبندقالجيمبضمالجلاهق

)13/342(،القرطبيتفسيروانظر:)5/245(.لشعبفيالبيهقيرواه

دمشقتاريخ644(،)5/المنثورالدر)3/36(،الخطاببمأثورالفردوس

)56(.الكبائر322(،0/5)
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عمر)1("شهدت:قالزيدبنأسامةعنالبيهقيوذكر

.")2(المقصاتويترك،فيذبحنالطيارةبالحمائميأمر-عنه

اللهرضي-

فصل

إذاالابرجةفيالحماماتخاذمنالرجليمنعهل:الفقهاءواختلف

)3(؟وزرعهمالناسبذرأفسدت

القريةفيالرجليتخذهاالنحلفيمطرفعنحبيبابنفقال

الكوىفيهاويتخذ)4(القريةفيبرجايتخذأو،القومممرتضروهي

:الزرعوافسادهاإيذائهافيالحماموكذلكإليها،تأويللعصافير

علىيقدرلا(طائر)هذالان؛زرعهمفيالناسيضرمااتخاذمنيمنع

.منه)6(الاحتراز

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

برجاتخاذمنأحديمنعلا"المجموعة")7(:فيكنانةابنوقال

خطأ.وهو،عبدالعزيز""بن:في"أ"

026(.1/)0البيهقيرواه

)68(،نجيملابنالشرعيةالسياسة)2/346(،الحكامتبصرةانظر:

فتح)2/145(،للعلميالنوازل)914(،افنديلددهالشرعيةوالسياسة

84(.)2/للكنانيللحكامالمنظمالعقد171(،)2/المالكالعلي

من"ا".مثبتة"القريةفيبرجايتخذأوالقومممرتضر"وهي

من"هـ".ساقطة"طائر"

تبصرة)2/145(،للعلميالنوازل)2/84(،للحكامالمنظمالعقدانظر:

346(.)2/الحكام

"المجموع"ه:في"ا"
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أهلوعلى،والدجاجالعصافيروكذلك،جيرانهبهتأذىوإن،الحمام

.بالنهار)1(يحرسوهاأنوالحوائطالزرع

منوالحوائطالزرعحراسةلان؛فقه)2(واصحمطرفقول:قلت

وقياس،البهائممنحراستهابخلافجدا،متعسر)3(أمرالطيور

يصح.لاالطيرعلىالبهائم

.)4(أضرتوإنكالماشيةهي:القاسمابنعنأصبغوقال

لاذهمطلفا؛الزرعمنتلفتمايضمنصاحبهاأنوالقياس

فاله؛المواشيبخلاف،الئاسزروعإتلافإلىمتسبباصارباتخاذها

فلا،فسدتواختيارهبغير()انفلتتفاذاوضبطها،صونهايمكن

فلاالطيورماو،الحوائطأصحابمنالتقصيرلان؛عليهضمان

منها.التحفطالحوائطصحابيمكن

كفأتوالطيور،أكلتإذاالسنور)6(فيتقولونفما:قيلفان

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

الحكامتبصرة.شهبو)2/84(.للحكامالمنظمالعقد.اصبغقولوهو

171(.)2/المالكالعليفتح)2/347(،

اللهشاءإنالحقوهوأقولوبهإلياحبمطرف"وقول:حبيبابنوقال

171(.)2/المالكالعليفتح84(،)2/للحكامالمنظمالعقد".تعالى

"يتعسر".في"أ":

العليفتح)2/347(،الحكامتبصرة)2/85(،للحكامالمنظمالعقدانظر:

.(171)2/المالك

.""تفلتت:و"و"و"د""في"ب

)192(.المنيرالمصباح.الهر:السنور
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ذكرهونهارا،ليلاذلكمنتتلفهماضمانمقتنيهاعلى:قيلالقدور؟

معنىفيلالها)2(؛للشافعيةالوجهينأصحوهوأحمد)1(،أصحاب

وتربط،تضبطانشانهامنولان؛بهإلحاقهافوجبالعقور،الكلب

فلانادرا،فعلتهبلعادتهامنذلكيكنلموإن،تفريطفارسالها

.)4(للشافعيةالوجهينأصحوهو،")3(المغني"فيذكره.ضمان

لذلك؟قتلهاتسوغونفهل:قيلفان

لها.عادةذلككانإذا،نعم:قلنا

مباشرتهاحالتقتلإلما(:)الشافعيةوبعض،عقيلابنوقال

فلا.،صولهاوعدمسكونهاحالفيفأما،للجناية

كما،ساكنةكانتوإن،تقتلوألهاذلك)6(،خلافوالصحيح

مباشرته.تنتظرولا،سكونهحالفيالاذىطبعهمنيقتل

)7(الخدريسعيدأبيحديثمنوالترمذيأبوداودروىوقد

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

.(5/054)فيلكاا،(4/883)لفروعا،(21/345)لمغنيا:نظرا

فتح)4/246(،البجيرميحاسية)2/226(،المهذبانظر:

)9/902(.المحتاجتحفة021(،)9/الشروانيحاشية592(،)2/

)12/543(.المغني

فتح)4/246(،البجيرميحاشية)2/226(،المهذبانظر:

021(.)9/الشروانيحاشية592(،)2/

لمطالب)4/166(.أسنىانظر:

"هذا".:"أ"عداالنسخجميعفي

من"أ".مثبتةالخدري
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السبعالمحرم"يقتل:قالأد5ع!يمالنبيعن-عنهاللهرضي-

.(")1العادي

سبع.والهرة،حسنحديثهذا:)2(الترمذيقال

الحلفييقتلنفواسق"خمس:عنهغ!يم"الصحيحين")3(وفي

والكلب،الأبقعوالغراب،والحية،والفارة،الحدأة:والحرم

ناقتلهنفييشترطولم،""الحيةبدل""العقرب:لفظوفي،العقور"

.المباشرةحاليكون

بأهله.الناساستضرإذاكالجذامالمعديالمرضفي

)1(

)2(

)3(

)2/187(،)838(رقموالترمذي)1848(،رقمبوداودو)3/3(،احمد

فيعبدالبربنو)5/344(،والبيهقي)4/952(،)9803(رقمماجهوابن

وقال.عنهاللهرضيالخدريسعيدابيحديثمن)15/173(التمهيد

شرط"على:الشنقيطيقالا.هـ.حسن"حديث"هذا:الترمذي

بقيزيد"وفيه:حجرابنالحافظقال)2/913(البياناضواء"ا.هـ.مسلم

الحبيرالتلخيصا.هـ."الترمذيحسنهوانضعيفوهوزيادابي

يصححهلمإئما:قلت.حسنالترمذي"قال:الملقنابققال)2/523(،

متابعةمسلملهخرجوواحدغيرفيهتكلموقدزيادبنيزيدروايةمنلائه

34(.)2/المنيرالبدرخلاصةا.هـ.ايضا"ووثق

من"و"همثبتة"الترمذي"

عمرابقحديثمن)3315(وعائشةحديثمن)3314(رقمالبخاري

ورقمعائشةحديثمن)8911(ومسلم)6/804(،عنهماللهرضي

364(.)8/عنهماللهرضيعمرابقحديثمن)9911(
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فيحظوله،سهممنزلهفيلهيكونالمبتلىفيوهبابنقال

مناستقاءهأنوزعموا،منهإخراجهالمنزلفيمعهمنفأراد،شرب

قال،المنزلمنإخراجهفطلبوا،بهممضر)1(منهيشربونالذيمائهم

بأمره،يقوممنلنفسهيشتريأنأمر،ماللهكانإذا:وهبابن

،ماللهيكنلموإن،يخرجفلابيتههوويلزم،حوائجهفيويخرج

)2(.المالبيتمنعليهوينفق،شيءفيهيكنلمإذاالمنزلمنخرج

موردهمقريةفيوهم،بالجذامابتلواقومفي)3(عيسىوقال

فيهويجلسون،فيهفيصلونالمسجدفيأتون،واحدومسجدهم،واحد

رادواو،القريةأهلبذلكفيتأذى،ويتوضئونالماءويردون،معهم

فيه،الصلاةمنيمنعونفلاالمسجدأما:قالكله)4(؛ذلكمنمنعهم

عنه-اللهرضي-الخطاببنعمرقولإلىترىألا،الجلوسمن.ولا

بيتكفي"لوجلست:الناسمعبالبيتتطوفراهالماالمبتلاةللمرأة

ودخول،الطوافعنبالنهيعليهايعزمولم("،لك)خيرالكان

وغيرللوضوءالموردوورودهم،مائهممناستقاوهمماو،البيت

انية،فيالماءلهميستقيصحيحالانفسهمويجعلون،فيمنعون،ذلك

ولاضررلا":جميناللهرسولقال،انيتهمفييفرغهاثم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"أ":"يضر".في

4(.90)9/والتحصيلالبيان:انظر

دينار.ابنهو

".بالكلية"كلهفي"د(":

الجاهحفيوهبوابن)5/81(،وعبدالرزاق)1/424(،مالكرواه

مالك.الامامطريقمن)1/337(مكةأخبارفيوالفاكهي)637(،
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)1(
ذلك،وبينبينهميحالأنفارىبالاصحاء،ضرروذلك،ضرار"

-)2(
جواريهوطءوبينبيهويحال،زوجتهوبينبينهيفرقألهترىألا

.منه)3(فهذاللضرر؟

والنفرالواحدوأما:الجذامىفيمطرفعنحبيبابنوقال

منولا،سوقمنولا،قريةمنولا،الحاضرةمنيخرجونفلااليسير

وهيالمرأةعلىيعزملم-عنهالله-رضيعمرلان؛جامعمسجد

)1(

)2(

)3(

."رضرا!":و"و""ب"في

ناوالضرار،يضركلابمنتضرانالضرر:وقيلواحد،معناهما:قيل

التمهيد.بالحقوالانتصاربالمثلالاعتداءجهةغيرمنبكأضرقدبمنتضر

)236(،الاربعينشرحفيالتعيين)238(،للزركشيالمعتبر)02/915(،

)4/386(.لرايةنصب

)4/27(،)2341(رقمماجهوابن)1/313(،احمدرواهلحديثو

الاوسطوفي)60118(،رقم24(0)11/الكبيرالمعجمفيوالطبراني

عباسابنحديثمن)02/148(التمهيدفيكماوعبدالرزاق)4/466(،

العلومجامع.الاكثرونضعفهالجعفيجابرإسنادهموفي-عنهمااللهرضي-

والدارقطني252(،)7930(رقم)4/ابويعلىورواه.2(90)2/والحكم

اللهرضي-عباسابنحديثمن)2/79(الموضجفيوالخطيب)2/228(،

مناكير.عكرمةعنداودورواياتعكرمةعنالحصينبنداودطريقمن-عنهما

ماجهوابنأحمد"رواهعبدالهاديابنقال)2/902(،والحكمالعلومجامع

صححهوقد،كثيرةطرقوللحديث)334(.ا.هـالمحررقوي"غيربإسناد

)2/438(،المنيرالبدرخلاصة.الصلاحابنوحسنه)2/57(،الحاكم

.(1/63)القديرفيض.والعلائي،)32(النوويةالاربعينفيوالنووي

."ته"امر:"ا"في

.(1947/)4للنوويمسلمصحيحشرح،(014)9/والتحصيلالبيان:انظر
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رضي-عمرجعلهقد)2(الدوسيمعيقيبوكذلك)1(،بالبيتتطوف

له:ويقول،ويؤاكلهيجالسهعمر)3(وكان،المالبيتعلى-عنهالله

كما،موضعالانفسهميتخذواأنيتركثروافإذا")4(،يليكمما"كل

وشراء،لتجارتهمالاسواقمنيمنعونولامكة،بمرضىصنع

الفيء،منيرزقهمإماميكنلمإذا،للسؤالالطوافأو،حوائجهم

.(ذلك)غيرمنويمنعون،الجمعةمنيمنعونولا

وأما)6(،الجمعةالناسمعيجمعونلاأدهم:سحنونوروى

أذىمنيمنعونولكنكثروا،وإنمنها،يخرجونفلاالقرىمرضى

.الناس

ناحيةإلىمنهاالخروجالحواضرمرضىعلىليس:اصبغوقال3

بلزومالناسمخالطةمنمنعواالمؤنةالامامكفاهمإنولكن،)7(أخرى

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

قريبا.تخريجهتقدم

وبيعةالمشاهدشهدقديماسلمالذوسيفاطمةابيبنشاهينبنمعيقيب

انظر:.وارضاه-عنهالله-رضيالاربعينبعدإلىعاش:وقيل،الرضوان

.(043)3/الاصابة

"هـ".و"د"منساقطة"عمر"

)2/568(،لمبهماتوالغوامضفيبشكوالوابن4(،50)3/الترمذيرواه

حاتمابيبنو)1/53(،التمهيدفيعبدالبروابن504(،)01/وعبدالرزاق

112(.)4/والتعديلالجرحفي

411(.)9/والتحصيلالبيان:انظر

252(.)01/الباريفتح:وانظر411(.)9/والتحصيلالبيان:انظر

و"ب".من"أ"مثبتة"اخرى"

734



.)1(عنهموالتنحيبيوتهم

وهو،كثرواإذاناحيةبتنحيهم)2(عليهميحكم:حبيبابنوقال

.الامصار)3(فقهاءعليهائذي

حديثمنالبخاريرواهالذيالصحيحالحديثلهذايشهد:قلت

اللهرسولقال:قال-عنهاللهرضي-هريرةأبيعنميناءبنسعيد

المجذوممنوفرصفر)6(،ولا(،)هامةولا"لاعدوى)4(،:!يم

.الا!سود(")7(من:قالأو،الاسدمنفرارك

عمروعنعطاءبنيعلىحديثمن")8(صحيحه"فيمسلموروى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

411(.)9/والتحصيلالبيان

"بتنحيتهم".:"ب"في

السابق.لمرجع

غيرمنبطبعهاتعديالامراضهذهانمنالجاهليةاهليعتقدهكانلمانفيهذا

،(14)5الحديثعلوم،()138المعارفلطائف:نظر.لذلكاللهتقديراعتقاد

.043()الحميدالعزيزتيسير،5(01)2/المجيدفتح،(481)4/المعادزاد

الباريفتح.بهايتشاءمونالعربكانالبومةوهيالليلطيرمنطائر:الهامة

5()438الحميدالعزيزتيسير51(،4)2/المجيدفتح،252(0/1)

شهر:وقيل018(.)01/الصحيح".البطنياخذداء"هو:البخاريقال

ذلك.غير:وقيل.المحرموتستحلصفرتحزمكالتالعربانوذلكصفر

.(515)2/المجيدفتح،(1)48المعارفلطائف،(01/118)الباريفتح:انظر

من)14/464()0222(رقمومسلم)01/167(،)7057(رقمالبخاري

عنه.اللهرضيهريرةابيحديث

حديثمن)14/947()2231(رقمالمجذوماجتناببابالسلامكتابفي

عنه.اللهرضيالشريد
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مجذومرجلثقيفوفدفي"كان:قالأبيهعنالشريدبن

."فارجعبايعناكقدانالمجيمالنبيإليه

رسلفا،(11

عنالزنادإ3(بىابنحدثنا:الطيالسى"داودأبى"مسندوفى
)21

لمجيمالنبيعنعباسابنعن(!أبيهعنإ4(القرشيعبداللهبنمحمد

هوهذاومحمد"إ6(،المجذومينيعنيإليهمالنظر"لاتديموا:قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

أحمدعن)2/567(الغوامضفيبشكوالابنرواهلما.فاطمةأبيبنمعيقيب

ابيبنمعيقيبرجلينإلاالئبيلمجفهأصحابمنحديبتلىلم"ائه:صالحابن

الاثر."..الجذامالداءهذابهكانقاطمة

من"ب".ساقطة"مسند"

توفي،القرشيذكوانبنعبداللهالزنادأبيبنعبدالرحمنوهو.الزياد"":أ""في

أعلامسير59(،)17/الكمالتهذيب:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-174سنة

)8/167(.النبلاء

الملقبأبوعبداللهعفانبنعثمانالمؤمنينميرابنعمروبنعبداللهبنمحمد

قوليه،أحدفيوولقه"بالقوي"ليس:النسائيوقالالبخاريلئنه،لحسنهبالديباج

أعلامسير2(،1)1الصغيرالتاريخ:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-245سنةتوفي

.(2615/)5الكمالتهذيب،3(10)7/والتعديلالجرح،(422)6/النبلاء

فيكماامه""عن:والصوابخطا،وهو"أبيه"عن:النسخجميعفيهكذا

طالبأبيبنعليبنالحسينبنتفاطمة:وهي.الحديثتخريجمصادر

قاربتوقدماتت.الثقاتفيحبانابنذكرها،العابدينزينأختالقرشية

تهذيب)35/254(،الكمالتهذيبانظر:.تعالىاللهرحمهاالتسعين

)12/293(.الكمال

)635(،رقم)2/727(الجامعفيوهبوابن)1026(،الطيالسيرواه

مسندفيوالطبري)3543(،رقمماجهوابن)1/233(،أحمدبنوعبدالله

شاهين-وابن312(،و142)5/شيبةأبيوابن)91(،الاثارتهذيبمنعلي
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.عثمانبنعمروبنعبداللهبنمحمد

بنحبيبعنفضالةبنمفضلرواهماوبينهذابينتعارضولا

بيدأخذمحك!يماللهرسول"أنجابر:عنالمنكدرابن)1(عنالشهيد

وتوكلا،اللهباسم"كل:فقال،قصعةفيمعه)2(فوضعها،مجذوم

طائفة،حقفيوهذا،الامرينجوازعلىيدلهذافان")3(،اللهعلى

)2(

)3(

الحديثغريبفيالحربيوابراهيم)604(،والمنسوخالناسخفي

)2/55(،والاوسط)1/138(،الكبيرالتاريخفيوالبخاري)2/428(،

رضيعباسابنحديثمن038()53/عساكروابن)7/356(،والبيهقي

منالطرقهذهمنشيءيخلوولا.اخرىطرقوللحديثعنهما،الله

وقال)2/002(،الصغيرالجامعفيالسيوطيحسنهوالحديث،مقال

وشواهدهطرقهبمجموعفالحديث"وبالجملة-تعالىالله-رحمهالالباني

)3/53(.الصحيحةالسلسلةا.هـ."صحيح

"ابي".:"أ"في

من"د".ساقطة"معه"

".عليه"وتوكلا"و":و"هـ"وفي"د"

رقموالترمذي)2593(،رقمبوداودو141(،)5/شيبةابيابنرواه

)3542(رقمماجهوابن)563(،رقمالعللوفي)3/404(،)1817(

فيشاهينوابن)0901(،حميدبنوعبد354(،)3/وابويعلى181(،)5/

والحاكم)13/488(،حبانوابن)904(،ومنسوخهالحديثناسخ

قالعنه.اللهرضيجابرحديثمن)7/357(والبيهقي)4/136(،

عنمحمدبنيونسحديثمنإلآنعرفهلاغريبحديث"هذا:الترمذي

فيار"لم:عديابنوقالا.هـ."بصريشيخهذافضالةبنالمفضل

قرهو151(.)8/ا.هـالكامل"الحديثهذامننكر-المذضلاي-حديثه

-يصج"ولايثبتلا"حديثالقيمابنوقال105(،)6/الميزانفيالذهبي
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أخذالامةمنويقينهواعتمادهتوكلهقويفمن)1(،طائفةحقفيوهذا

سنة،وهذا،الآخربالحديثأخذذلكعنضعفومن،الحديثبهذا

.)2(التوفيقوبالله،سنةوهذا

ويشاربوهمالمجذومينيؤاكلواأنالذارأهلأرادفإذا

ذلك.فلهمومباعدتهممجانبتهمأرادواوإن،ذلكفلهمويضاجعوهم

)3(طبيةفائدة"المجذومينإلىالنظرتديموا"لا:غ!ييهقولهوفي

عليهخيفالمجذومإلىالنظرأدامفإذا،-نقالةالطبيعةأنوهي،عظيمة

إلىنظرإذالمجامعأنالناسجربوقد،الطبيعةبنقلذلكيصيبهأن

الولد،إلىصفةمنهانتقل،إليهالئظرداموالجماععندشيء

ا)4(ص
ينظرفكانللكحللهأخابنأجلسألهالأطباءروساءبعضوحكى

لهيعرضفلمفتركه،الكحلاترك:لهفقالفيرمد،الرمدأعينفي

نقالة.الطبيعةلان:قال،رمد

منامرأةتزوجغ!ي!اللهرسول"أن:وغيرهالبيهقيوذكر

)1(

)2(

)3(

)4(

الفتح.نظر""فيهحجر:ابنالحافطوقال)4/153(،المعادزادا.هـ.

ابنالحافظانالمناويونقل،الذهبيووافقهالحاكموصححه(،>01/916

)5/53(.القديرفيض.حسنهحجر

من"هـ".ساقط"طائفةحقفي"وهذا

السننتهذيب015(،)4/المعادزاد)3/365(،السعادةدارمفتاحانظر:

لماعونبذل>16(،علي""مسندللطبريالاثارتهذيب)5/375(،

.)292<

في"أ":"لطيفة".

لي"."وحكى:في"ا"
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بر)1(+0
عندبياضافرأىثيابها،فنزعتفامرهاعليها،فدخل،ر

الحقي:قالاصيحفلماالفرالش،عن!ي!النبيفانحازثدييها،

.3(")قهااصدلها(2ل)وحه،هلكبا

)1(

)2(

)3(

المستدركفيلحاكمذكرهالغفاريةالنعمانبنتاسماءاسمهاقيل:

وقيل:غيرها".الها"الحق:قال)3/292(الحبيرالتلخيص)4/34(،

والمبهماتالغوامض")2/254(،النبلاءاعلامسير.العاليةاسمها

عموو".بنظبيان-بنت"العالية544(:)2/

"وكمل".:في"ا"

شرحفيوالطحاوي214(،)1/منصوربنوسعيد)3/394(،أحمدرواه

بنزيداوزيدبنكعبحديثمن)4/34(والحاكم)2/701(؟المشكل

عنه.اللهرضيكعب

من)7/123(التاريخفيوالبخاري)3/476(،شيبةأبيابنورواه

عبدالله.بنكعباوكعببنعبداللهحديث

)7/348(والبيهقي)2/427(،عديوابن)01/3،(،ابويعلىورواه

.-عنهمااللهرضي-عمووابن1حديثمن

اضطربقد،ضعيفوهو،الطائيزيدبنجميلجميعاإسنادهموفي

الحبيرالتلخيص)2/427(،الكامل)7/123(،الكبيرالتاريخانظر:.فيه

.)3/292(
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فصل

منذلك>:تعالىقال)1(،بالقرعةالحكم:الاحكامطرقومن

مريمياكفلأيقؤقلمهتميققونإدلديهموماكنتإلبكنوحيهإكغتبأنبا

.[44:عمرانل!<]يخنصمونإذلدتهئم!نتوما

بنوعليهافتشاح،وسيدهمإمامهمابنةمريم"كانت:قتادةقال

وكان،زكريافقرعيكفلها،أيهم،بسهامهمعليهافاقترعوا،إسرائيل

.")2(إليهفضمها،أختهازوج

.مجاهد)3(عنونحوه

في)4(مريموضعت"لما-:عنهماالله-رضيعباسابنوقال

فاقترعوا،الوحييكتبونوهم،المصلىأهلعليهااقترعالمسجد

.(يكفلها")أيهمبأقلامهم

التفسير.أهلبينعليهمتفقوهذا

المشحون!الففكإلىبقإذ!المرسلينلمنيودنسوإن>:تعالىوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

القواعدفيالمنثور)2/112(،لحكامتبصرة)4/111(،الفروقانظر:

تفسير)2/157(،للشافعيالقرانحكام)23/426(،التمهيد)3/69(،

86(.)4/القرطبي

266(.جرير)3/ابنرواه

266(.جرير)3/ابنرواه

من"ب".ساقطة"مريم"

)2/964(.حاتمأبيوابن)3/267(،التفسيرفيجريرابنرواه
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،فقارع:تعالىيقول[91341-1:!(]الصافاتالمدحضينمنف!نفساهم

المغلوبين.منفكان

الاربعةالائمةاحتجوقد)1(،القرعةاستعملاكريماننبيانفهذان

)2(.عنهمذلكصحإنقبلنامنبشرع

قال:قال-عنهاللهرضي-هريرةابيعن")3("الصحيحينوفي

لمثمالاولوالصفالنداءفيماالناسيعلم"لو:سك!يماللهرسول

.لاستهموا"عليهيستهموا)4(انإلايجدوا

النبي"أن-:عنهااللهرضي-عائشةعنأيضا(")"الصحيحينوفي

سهمهاخرجفأيتهنأزواجهبينأقزعسفرايخرجأنارادإذاكانسك!يم

(.بهامعهمخرج

سئةأعتقرجلا"أن:حصينبنعمرانعن")6(مسلم"صحيحوفي

لمجراللهرسولفدعاهمغيرهمماللهيكنلم،موتهعندلهمملوكين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"أ".منساقطة"القرعةاستعملاكريماننبيان"فهذان

)6/93(،للزركشيالمحيطالبحر)2/99(،السرخسياصولانظر:

القران)1/462(،أحكامالقرطبيتفسير)3/411(،الخطابلابيالتمهيد

للشيرازيالتبصرة)893(،الفحولإرشاد)1/38(،العربيلابن

تخريج233(،)1/المنخول44(،1)1/للأسنويالتمهيد285(،)1/

)936(.للزنجانيالاصولعلىالفروع

4(.10)4/)437(رقمومسلم114(،)2/)615(رقمالبخاري

.(141)2/الباريفتح.يقترعوا:أي

.()17/801)0277(رقمومسلم275(،)5/)3925(رقمالبخاري

015(.)11/)1668(رقمعبدفيلهشركاأعتقمنباب:الايمانفي
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قولالهوقال،أربعةرقواثنينفاعتق،بينهمأقرعثم،أثلاثافجزأهم

.شديدا"

"أن-:عنهالله-رضيهريرةأبيعن"البخاري"صحيحوفي

يسهمأنفامر،إليهفسارعوااليمينقومعلىعرضغ!ي!اللهرسول

"+(.يحلفأيهم،اليمينفيبينهم

علىاثنانأكره"إذا:قالع!يمالنبيعنعنهداود"ابي"سننوفي

.عليها")2(فليستهمااستحباهاأو،اليمين

.ستحباها")3(أواليمينعلىاثنانأكرهإذا":أحمدروايةوفي

وليسغ!ي!النبيالىمتاعفياختصمارجلين"أن:عنهيضاوفيهما

وأذلكأحبا،كانمااليمينعلىاستهما:فقال،بينةمنهمالواحد

كرها")4(.

)1(

)2(

)3(

)4(

.337()2674/5()رقماليمينفيقومتسارعإذاباب:الشهاداتكتابفي

."عليه":هـ"و"د"و""ب"اأو"في

)5025(،السنةشرحفيوالبغوي)3617(،رقمابوداودرواهوالحديث

اللهرضيهريرةابيحديثمن)1/112(مسندهفيراهويهبنواسحاق

رجالرجالهالحديث"هذاداود:أبيسندذكرهبعدعبدالهاديابنقال.عنه

.953()3/التنقيحهـ..ا"الصحيحين

ابيحديثمن)01/432(والبيهقي)2/317(،المسندفيأحمدرواه

عنه.اللهرضيهريرة

رقمبوداودو)11/324(،بويعلىو524(،و)2/948احمدرواه

رقمماجهوابن)3/487(،)0006(رقمالكبرىفيوالنسائي)3618(،

-الجوزيوابن111(،)1/مسندهفيراهويهبنوإسحاق)4/92(،)2346(
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مأعنسلمةأممولىرافعبنعبداللهعن"الصحيحين")1(وفي

لهما،مواريثفييختصمانرجلانع!!اللهرسول"أتى:قالتسلمة

تختصمونوالنكمبشرأناإنما:فقالدعواهما،إلابينةلهمايمنلم

لهفأقضي،بعفيىمنبحجته)2(ألحنيكونأنبعضكمولعل،إلي

منهيأخذفلاأخيهحقمنبشي؟لهقضيتفمن،منهأسمعمابنحو

.النار"منقطعيهلهأقطعفانماشيناً)3(،

منهما:واحدكلوقال،الرجلانفبكى":"السنن"فيأبوداودزاد

فاقتسما،فعلتمامافعلتماإذاماغ!و:النبيلهمافقاللك،حقي

.تحالا")4(ثم،استهماثم،الحقوتوخيا

،الكتاببهاجاءكما،بالقرعةجاءتقد-ترى-كماالسنةفهذه

.ع!بعدهاللهرسولصحابوفعلها

)1(

)2(

)3(

)4(

المشكلشرحفيوالطحاوي،376(4/)شيبةأبيوابن،386()2/التحقيقفي

عنه.اللهرضيهريرةأبيحديثمن2(11)4/رقطنيوالد،(285)7/

تخريجه.تقدم

241(.)4/النهاية.غيرهمنلهافطنوبالحجةاعرفيكونبعضكمني

من"ب".ساقطة"شيئا"

فيراهويهبنوإسحاق)3584(،رقمبوداودو)6/032(،احمدرواه

المعانيشرحفيوالطحاوي01(،0)0رقمالجارودوابن61(،)4/مسنده

فيعبدالبروابن)4/59(،والحاكم)4/238(،والدارقطني)4/154(،

ووافقه"مسلمشرطعلى"صحيح:الحاكموقال)22/222(.التمهيد

ا.هـ."الصحيحشرطعلىباسنادابوداود"رواه:الملقنابنوقال،الذهبي

)2/576(.المحتاجتحفة
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الاذانفياختلفواقوماان"ويذكر:""صحيحهفيالبخاريقال

سعد")1(.بينهمفاقرع

")2(،جامعه"فيوهو،القرعةفيمصنفاالخلالابوبكرصنفوقد

.مقاصدهفذكر

القرعة:محمدبنوجعفرإبراهيمبنإسحاقروايةفياحمدقال

)س!(
.ئزة.

إئهاقالومنالقرعةعنابوعبداللهسئل:بختانبنيعقوبوقال

،(سوء)رحلكلامفهذا،الحديثسمعممنكانان:قال)4(؟-
ء.

!!قمار؟غ!يماللهرسولحكمانيزعم

نإ:يقولاكثم)7(ابنإن)6(:عبداللهلابيقلت:المروذيوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)2/425(،تاريخهفيجريرابنووصلهتعليقا،)2/114(البخاري

ورواه265(،)2/التعليقتغليقفيحجرابنوالحافط063(،)1/والبيهقي

276(.)5/رجبلابنالباريفتح.منقطعبإسناداحمدبنعبدالله

منه.المطبوعفيالقرعةكتابارولم،منهجزاءطبع

235(.)3/رجبابنقواعد382(،)14/المغني:انظر

كما،المريسيوبشرقريبا،المولفسيذكركمااكثمابن:ذلكقالوممن

السنةفيوالخلال)7/64(،بغدادتاريخفيالخطيبعنهرواه

وميزان)01/002(،النبلاءاعلامسيرفيالذهبيلهونسبه)5/501(،

038(.)51/دمشقتاريخفيعساكروابن35(،)2/لاعتدال

هكذا.هو"خيرلهكلام"فهذا:"أ"في

"لاحمد".:"ا"في

هـ=242سنةتوفيمحمد.ابوالتميميقطنبنمحمدبناكثمبنيحى
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وقدكينت)1(؟:قالثم،خبيثرديءقولهذا:قالقمار،القرعة

قالوا:يرضوا،ولمالدار،قسمتإذاوقتفيبالقرعةهميحكمون

)2(
إحداهن،فطلقنسوةأربعلهرجلأأنلو:يقولوهو،بينهميمرع

جميعا،)3(يرثن:قال،طلقالتيأيتهنيدرولم،خامسةوتزوج

أن)4(أمروقد،لهاميراثلامنورثوقد.جميعايعتددنأنويأمرهن

.(ع!يم)النبيفعلها،الحقتصيبوالقرعة،عليهاعدةلامنتعتد

بعضإن:قلت،أسألهعبداللهبيإلىكتبت:أبوالحارثوقال

هي:ويقول)6(،القومقمارهي:ويقول،القرعةينكرالناس

وقالكذ!فقد)8(منسوخةألهاادعىمن:الوعمداللهفقال-)7(؟.
..مسموحه

(01)أقرع:مواضعثلاثةفي!يماقرع،لمخيماللهرسولسنةالقرعة،الزور)9(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

لتعديلوالجرح161(،)2/القضاةاخبارانظر:-.تعالىالله-رحمه

265(.)9/الثقات5(،)12/النبلاءأعلامسير)9/912(،

"ب".منمثبتة""كيف

.927()6/عابدينابنشرحمعالمختارالدر،(91)7/الصنايعبدائع:انظر

.""يرثهن:هـ"و"و"د""بو"أ""في

و"و".""منساقطة"ان"

ذكرقريباتقدموقد)2/501(.صالحابنهروايةاحمدالاماممسائل:انظر

وتخريجها.الاحاديث

."اليوم":ا""في

382(.)4/الاثارمعانيشرح:انظر

"ب".منساقطة"منسوخةانهاادعىمن:عبداللهابو"فقال

.346()9/المحلى:انظر

من"ب".ساقطة"أقرع"
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بينقرعوالسفر)2(،أرادلمانسائهبينقرعو)1(،الستةالأعبدبين

.()موضعينفيالقرانفيوهي،)4(دابةفيتداعيا)3(رجلين

فأحاديثوالا،مواضع)6(ثلاثةفيبنفسهأقرعألهيريد:قلت

ذكرها.تقدموقد،أكثرالقرعة

،القومبينأقرع:والارضينالداراقتسمواإذايقولونوهم:قال

عليه.يجبرذلكمنأصابمالهكانالقرعةأصابتهفأيهم

نإ:وقال،وبينهابفاواحتجالقرعةذكرأباعبداللهإن:الأثرموقال

فيهاجهلواقومهولاء:أبوعبداللهقالثم،قمارالقرعة:يقولونقوما

سنن)7(.خمسع!يمالنبيعن

:فقال)8(،الكفنفيالزبيرحديثأنالهوذكرت:الاثرمقال

أبوالزناد:قال:ابوعبداللهقال،نعم:قلتالزناد؟ابي)9(حديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

تخريجه.تقدم

تخريجه.تقدم

"دا".:و"و""ب"في

تخريجه.تقدم

ابنقواعد)2/501(،صالحمسائل)2/791(،الحنابلةطبقاتانظر:

الفصل.اولالموضعينذكرتقدموقد235(،)3/رجب

"ثلاث".:و"هـ"و"د"و"ب"في"أ"

الأحمدلمنهج)2/791(،الحنابلةطبقات)2/301(،صالحمسائل:انظر

/1(.)044

قريبا.تخريجهسيأتي

الزناد".أبي"ابن:في"ا"
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كتابه.منموضعينفيتعالىاللهذكرهاوقدالقرعةفييتكلمون

منفكانفساهم>:تعالىقولهفيقالأباعبداللهسمعت:حنبلوقال

عليه.القرعةفوقعت،أقرع:اي[114:!(]الصافاتألمدحضين

لمجيماللهرسولحكمالقرعة:يقولأباعبداللهوسمعت:قال

ثم،وفعلهقضاءهلمجيواللهرسولعلىردفقدالقرعةردفمن،وقضاؤه

اللهقال!!بخلافهويفتي!يوالنبيبقضاءعلمقدلمناللهسبحان:قال

،95[(]الحشر:فاشهوامحنهنهنغومافخذو5ألرشولءاننكمومآ>:تعالى

.[95:ءلنساا](لرسولاوأطيعوأللهصاأطيعوأ>:لقاو

القرعةبغيرقالمن:الحميديالزبيربنعبداللهوقال:حنبلقال

اصحابهبهاوقضىبها)1(قضىالتيوسنته!يواللهرسولخالففقد

.بعده

مأحديثسنن)2(،خمسالقرعةفي:الميمونيروايةفيوقال

فاقرع،بينهم)3(درستشياءومواريثفيجم!يهالنبيتواقوما"إن:سلمة

بينهما)6(،فأقرع،دابةفي(تداعيا)حينهريرةأبيوحديث،"بينهم
)4(

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

من"جى".مثبتةبها"قضى"التي

382(.)14/المغني(،1)2/30صالحمسائل

.(1)29المنيرالمصباج،اثارهوخفيتعفا:قعدبابمندروساالمنزلدرس

تخريجه.تقدم

"تداريا".:و"و"""بفي

تخريجه.تقدم

747



وحديث)2(،نسائهبينأقرعوحديث)1(،الستةالاعبدوحديث

ابنفذكرع!مم،النبيبعدفعلهامنأبوعبداللهذكر)4(وقدعلي)3(،

يردونوماالرأيأصحابمنتعجبثم)6(،المسيبوابن(،الزبير)

ذلك.من

أمروذاكرنيسلامبنالقاسمأبوعبيد)7(ليوقال:الميمونيقال

يلقونإد>:تعالىقولهوذكر،النبوةأمرمنألهاأرى:فقالالقرعة

.(فساهم>:وقوله[44:عمران(]المريمياكقلأيهمأقهم

الله،كتابفيالقرعة:عبدالصمدبنالفضلروايةفيأحمدوقال

.)9(السنةفيألهاذكرثم،جهالقوم)8(قمارالقرعة:يقولونوالذين

خمس)01(في!مالنبيأقرع:صالحابنهروايةفيقالوكذلك

)11(.موضعينفيالقرانفيوهي،مواضع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)01(

)11(

تخريجه.تقدم

تخريجه.تقدم

تخريجه.تقدم

وج".من"ا"ساقطةذكر""وقد

927(.)8/وعبدالرزاق)5/27(،و4(10)4/شيبةابيابنرواه

.(542)6/الام،383(/41)المغني:انظر

ظاهر.خطأوهو،"أبوعبدالله":و""في

و"ب".من"أ"مثبتة"قوم"

044(.)1/الاحمدالمنهج691(،)2/الحنابلةطبقات

"خمس".:النسخجميعفيهكذا

)2/301(.صالحروايةأحمدالاماممسائل
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داودبنسليمانحدثنا:المروذيروايةفيأحمد)1(وقال

عنعروةبنهشامعنالزناد،أبيبنعبدالرحمنحدثنا،الهاشمي

امرأةأقبلتأحديومكانلماأله:الزبيرأبي)2(أخبرني:قالعروة

نالمجيوالنبيفكره:قال،القتلىعلىتشرفانكادتحتى،تسعى

صفية،اميألهافتوهمت:الزبيرقال،المرأة،المرأة:فقال،تراهم

:قال،القتلىإلىتنتهيانقبلفأدركتها،أسعىفخرجت:قال

لك،أملا،اليك:وقالت-جلدةامرأةوكانت-صدري!يت..
.)س!(

واخرجتفرجعت:قال،عليكعزمع!يواللهرسولإن:فقلت:قال

فقد،حمزةلأخيلهماحئتثولانهذان:فقالت،.)4(8
...معهالوبي!

،حمزةفيهماليكفنبالثوبينفجئت:قال،فيهمافكفنوه،مقتلهبلغني

،()بحمزةفعلكمابهفعلقد،قتيلالانصارمنرجلجنبهإلىفاذا

له،كفنلاوالانصاريثوبينفيحمزةنكفنأنغضاضةفوجدنا:قال

منكبرأحدهمافكانفقدرناهما،ثوبوللأنصاريثوبلحمزة:قلنا

له")6(،طارالذيالثوبفيواحدكلفكفنابينهمافأقرعناالاخر،

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

02(.0)3/رجبابنقواعد032(،)6/المبدع.انظر

من"أ".ساقطة"ابي"

"."فلهدت:و"هـ"و"د"و"!"وفي"ب"

281(.)4/النهاية.الصدرفيالكفبجمعالضربللهز:

من"بث!.ساقطة"ثوبين"في

سيرة.عنهاللهرضيجحشبنعبداللهاحديومبحمزةفعلكمابهفعلالذي

الانصار.منليسولكثه)2/278(،)3/94(هشامابن

491()3/والبزار)686(،رقم)2/45(بويعلىو165(،)1/أحمدرواه

"زوائد=مسندهفيوالحارث401(،)1/مسندهفيوالشاشي)089(،رقم
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الخليلأبيعنالشعبيعنالاجلحوحديث:)1(صالحروايةفيوقال

.فيه)2(مختلفوهو،أرقمبنزيدعن

)1(

)2(

رقم)6/384(لمجالسةفيوالدينوري)2/107(،)688(الهثي"

لمختارةفيوالضياء928(،)3/الدلائلوفي)3/563(،والبيهقي)6927(،

الموصلييعليبووإسامةابيبنالحارث"رواه:البوصيريوقال96(.)3/

المهرةالسادةإتحافمختصرهـ..ا"ثقاتورجالهواحدبسن!دحنبلبنوأحمد

يعليوأبوأحمد"رواه:الهيثميقال.مختصراشيبةأبيابنورواه26(.)7/

مجمعا.هـ.وثق"وقدضعيفوهوالزنادأبيبنعبدالرحمنوقيهوالبزار

زائدةأبيبنزكريابنيحىمنكلالزنادأبيابنتابعوقد.(1)6/18لزوائد

الإرواءفياللهرحمهالالبانيقالكماصحيحوسنده،563()3/البيهقيعندكما

.928()3/الدلائلفيالبيهقيعندبكيربنويونس،(166)3/

.(301)2/المسائل

تخريجه.تقدم

075



فصل

القرعةكيفيةفي

منيحبأباعبداللهسمعألهأبوالنضر)1(:حدثنا:الخلالقال

فيفيضعها،خواتيمهمياخذأن":المسيببنسعيدعنقيلماالقرعة

.")2(القارعفهوأولاأخرجفمن،كمه

نإ:قالرقاعا؟يكتبونالقرعةفيعبداللهلابيقلت:أبوداودوقال

.خواتيمهم)3(شاءواوان،رقاعاشاءوا

بالخاتم:قال؟يقرعكيفلاحمد:قلتمنصور:ابنوقال

وبالشيء)4(.

،القدحشبهعوديؤخذ:القرعةفي)6(راهويهبنإسحاق()وقال

.مهنا)7(روايةفيقالوكذلك،حر"":الاخروعلى،"عبد":عليهفيكتب

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

رحمههـ-027سنةتوفي.النضرابوالعجليميمونبنعبداللهبنإسماعيل

234(.)12/المنتظم276(،)1/الحنابلةطبقات:انظر-.تعالىالله

جبير"بن"سعيدوفيهما:)6/321(لمباعو)14/383(،المغنيانظر:

عنه.قريباالمؤلفوسيذكره

)392(.داودأبيروايةاحمدالاماممسائل

)14/383(.المغني:وانظر)9/4763(.منصورابنمسائل

ساقطة"وقالوبالشيءبالخاتم:قال؟يقرعكيف:لاحمدقلت:منصور"ابن

"ولا.من

منصور"."إسحاق:"و"في

)14/383(.المغني:وانظر)9/4853(.منصورابنمسائل
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تكونكيفأباعبداللهسألت)2(:أبيهعنمحمدبنبكر)1(وقال

شيئاجعلوان،جبيربنسعيدعنيروى،خاتمايلقي:قال؟القرعة

جائز.فهولهكانإذاصاحبهيعرفماقدرعلامةيكونأوطينفي

بنسعيد:فقال؟القرعةكيف:عبداللهلابيقلت:الاثرموقال

هذاخاتمنجأخرج،ثوبفياثنينبينأقرع،بالخواتيم:يقولجبير

رجل،إلىتدفعثم)3(،الخواتيميخرجونثم:قالهذا،وخاتم

تكتب:يقولمالكافان:عبداللهلابيقلتواحدا)4(،منهافيخرج

فان:عبداللهلابيقيلأيضا،وهذا:قال(؟طين)فيوتجعلرقاع

ثئمفضمها،الثلاثةبأصابعهالرجلوقال،هكذاالقرعة:يقولونالناس

.هكذاهوليس:وقال،أبوعبداللهذلكفأنكر،فتحها

هذايخرجأنأهو؟القرعةكيف:عبداللهلابيقلت:مهناوقال

.نعم)6(:قال؟بأصابعيبيديوأشرتهذاويخرج

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ا":"بكير".في

النسائي.الحكمبنمحمد

يخرجونثم:قالهذوخاتمهذاخاتمفاخرج،ثوبفيثنينبين"أقرع

"ب".منساقطة"الخواتيم

.32(1)6/المبدع،383(/41)المغني:انظر

الجليلمعح)3/675(،السالكبلغة)6/591(،حليلعلىالخرشيانظر:

)192(القوانين4(،ه)2/8التلقين344(،/)هوالاكليلالتاج)7/288(،

87(.)4/القرطبيتفسير

383(.)14/المغني:انظر
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فصل

)1(القرعةمواضعفي

بنعمرانحديثإلىتذهب:عبداللهلابيقلت)2(:إسحاققال

نعم.:قالالاعبد)3(؟فيحصين

كليعتقأنأوصىفكأله،وصيةالمرضفيالعتق:قيلفان)4(

لوكما،عتقهمكنمامنهعتقجميعهعتقتعذرفاذا،انفرادهعلىعبد

هذا:قيل،الثلثحملمامنهعتقفأعتقهواحدا،عبداكلهمالهكان

الصريحة.الصحيحةالسنةبهردتالذيالفاسدالقياسهو

غيريمكنلاالواحدالعبدمسالةفيأن:الموضعينبينوالفرق

بعضهمفيالحريةفتكميلالاعبدفيماو،بعضهفيالعتقجريان

فانواحد،كلفيتشقيصهامنأولىفكان،ممكنالثلثبقدر

الورثة،لحقمنعولكن،الجميعفيالحريةتكميلقصدالمريض

أما،الشارعومقصودالمعتقلقصدموافقاالبعضفيتكميلهافكان

إلىمتشوففالهالشارع(ما)و،الرقبةجملةتخليصأرادفالهالمعتق

بالوارث،ضررالجميعفيوتكميلهاتشقيصها،دونالحريةتكميل

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(591)3/رجبابنقواعد(،111)4/الفروق:انظر

06(.)2/مسائله:انظر.هانىبنإبراهيمبنإسحاق

تخويجه.تقدم

"."قال:و"و""!"في

ماالنسخجميعمنساقطةما"والرقبةجملةتخليصارادفانهالمعتق"اما

"ا".عدا
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العدوليجوزفلا،والعبدوالواربللمعتقمصلحةالثلثفيوتكميلها

وخلافه،الصحيحالحديثمعالشرعوأصولالصحيحفالقياس

معاهوالقياسالنصخلاف

مستحقالستةالاعبدمنعبدكلسدسصارفقد:قيلفان

مستحق؟لعتقإبطالفابطاله،الاعتاق

وهوالاعبد،ثلثعتقالمستحقالعتقوإلما،كذلكليس:قيل

هوفاله،ثلثهمبعتقأوصىلوكمافصارعيمالشارعإياهملكه)1(الذي

يجزلمإذاوالوارب،وباطللغوفيهتصرفهيملكهلاوما،يملكهالذي

عدمه،بمنزلةالثلثغلىزادفيماالمعتقتصرفكانالجميعإعتاق

قياسفاي،بالقرعةالثلثأخرجناحكما،الثلثأعتقإلماكانواذا

وأبين؟هذامنأصح

بنعمرانعنيرويه!هو،الحسنعلىالحديثمدار:قيلفان

الحسنلقييثبتلا:الميمونيروايةفيأحمدقالوقد)2(،حصين

الحسنحديثعنأحمدسألتمهنا:وقال)3(،حصينبنلعمران

"أ".منساقطة"الذي")1(

)3/187(،الكبرىفيوالنسائي)804(،منصوربنسعيدروايةفيكما)2(

)01/483(.والبيهقي

بووالمدينيبنوعليمعينبنيحعى:عمرانمنالحسنسماعانكروقد)3(

لابنالعللانظر:.وغيرهموالمنذريوالبيهقيقوليهأحدفيحمدوحاتم

-)165(،التحصيلجامع)04(،حاتمأبيلابنالمراسيل)06(،المديني
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هياجبينهما،بصحيحليس:قال؟حصينبنعمران)1(حدثني:قال

)3(.حصينبنعمرانعنالبرجمي)2(عمرانبن

حدثنا-بخطه-ابيكتابفيوجدتاحمد)4(:بنعبداللهوقال

عنالحذاءخالدعنسيرينبنمحمدعن()شعيبعنمعاذبنمعاذ

حديثحصينبنعمرانعن)6(المهلبأبيعنقلابةأبي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

والتاريخالمعرفة162(،)3/والترهيبالترغيب121(،)01/البيهقيسنن

52(.)2/للفسوي

الرايةنصبالبزار.منهمعمرانمنالحسنبسماعالعلماءبعضوقال

المستدركفيوالحاكم)5/113(،صحيحهفيحبانوابن)1/09(،

عنهروىوقد)165(التحصيلجامعاسد.بنوبهز334(.)2/و)1/92(

أحمد:للامامقيل)04(المراسيلشيئا.منهيسمعلمأنهحاتمأبيابن

سنينبعشرمنهأصغرسيرينابن؟نكره"ما:قال؟عمرانمنالحسنسمع

121(.)01/النقيالجوهر)448(،داودأبيمسائلا.هـ.."منهسمع

"حديث".:"ا"في

"الرحمي".:و"هـ""د"في

حاتمأبيلابنالمراسيل)944(،داودأبيروايةأحمدالاماممسائل:انظر

.)04(

)2/342(.العللفي

342(.)2/أحمدللامامالعللفيكماأشعث"":والصواب،"شعيب":هكذا

علماءأحدالفقيهالامامهانيأبوالبصريالحمرانيعبدالملكبنأشعثوهو

توفي.وغيرهمرقطنيوالدوالنسائيالقطانيحمىوثقه،سنةصاحبالبصرة

تهذيب275(،)2/والتعديلالجرح:انظر-.تعالىاللهرحمه-هـ142سنة

.278()6/النبلاءأعلامسير،277()3/الكمال

وابن=لعجليوثقه،البصريالجرميمعاويةبنالرحمنعبد:وقيلعمرو،

755



.(1)القرعة

قد:فقال،المهلبأبي)2(حديثأبوعبداللهذكر:المروذيوقال

منأخذهإله)3(يقولون:وقال،يسمعهولم،عمرانعنالحسنروى

.)4(المهلبأبيكتاب

عمرانعنرواهقدالمهلبأبافان،شيئاالحديثيضرلاهذا:قيل

حصين.ابن

وأبوبكرالسعديحجربنعليحدثنا:"صحيحه"فيمسلمقال

علية-ابنوهو-إسماعيلحدثنا:قالواحرببنوزهيرشيبةأبيبن

"أن:حصينبنعمرانعنالمهلبأبيعنقلابةأبيعنأيوبعن

.فذكره()ه"أعتقرجلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)7(عبدةبنحمدوالضريرمنهالبنمحمدوحدثنا)6(:مسلمقال

الكمالتهذيب)5/414(الثقات)64(،العجليثقاتانظر:.حبان

.)34/932(

رقم)18/226(لكبيرالطبرانيمعجموانظر:.تخريجهتقدمالحديث

وصححه.طرقهالبرعبدابنذكرحيث)23/416(والتمهيد)561(،

"ب".منساقطة"حديث"

"د".منساقطة"يقولون"

.عمرانمنالحسنسماععنلكلامقريباتقدم

)5/26(.شيبةابيوابن015(،)11/)1668(رقممسلمرواه

/11(.)151

"."عبيدة:"ب"في
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سيرينبنمحمدعنحسانبنهشامحدثنازريعبنيزيدحدثنا:قالا

وحماد)2(.عليةابنحديثبمثل)1(حصينبنعمرانعن

سيرين،بنمحمد)3(:حصينبنعمرانعنثلاثةفهؤلاء

منسمعهيكونأنالحسنوغاية،البصريوالحسن،وابوالمهلب

منهما.واحد

)4(همامكتابفيكانالهحدثت:أبيقال:أحمدبنعبداللهقال

عن-ابوالمهلب-معاويةبنعمروحدثني:قال،الحسنعنقتادةعن

)5(
القرعة.حديث:حصينبنعمران

)7(،عبدالكريمبناحمد)6(بنمحمدبنالعباساخبرني:الخلالوقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

جامع)11/151(،للنوويمسلمشرح)248(،والتتبعالالزاماتانظر:

71(.)1/التحصيلتحفة264(،و)133التحصيل

زيد.بنحماد

ساقظة"حصينبنعمرانعنثلاثةفهؤلاءوحمادعليةابنحديث"بمثل

و"هـ".من"ب"

وثقه،الحافطالامامابوعبداللهالمحلميالعوذيديناربنيحمىبنهمام

انظر:-.تعالىالله-رحمههـ163سنةتوفيوغيرهما.معينوابناحمد

)7/692(.النبلاءاعلامسير203(،)03/الكمالتهذيب

"ا".منمثبتة"حصينبنعمران"عن

من"ب".ساقطةاحمد""بن

)3/542(،و)2/462(السنةكتابهمنمواضععدةفيالخلالعنهروى

معجمفيالاسماعيليذكرهفقدالعباسأباكانإناما،ترجمةلهاجدولم

=البزارعبدالكريمبنأحمدبنمحمدبن"أبوالعباس)1/947(:الشيوخ
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عمرانحدئناالحسنعنيحيى)2(قال:قالجعفرالطيالسي)1(حدثنا

حصين.ابن

أهل"حدث:قولهبمنزلةكان،منهسمعهقدالحسنيكنلمفان

.حدئنا")3(":قالعندهمالحديثولشهرةبلدنا"

"أنت:يقتلهاثذيوقول،الدجالحديثفيهذانظيروقعوقد

.")4(حديثهلمجماللهرسولحدئناالذيالدجال

أرادإلما،"يصحلا":عمرانعنالحسنحديثعنأحمدوقول

سالهإئمايحيىبنمهنافان؛"حصينبنعمرانحدثني":الحسنقول

حدثني:قال:الحسنحديثعنأحمدسألت:فقالذلك،عن

بصحيح.ليس:قال؟حصينبنعمران

.عمرانطريقغيرمنصحقدالحديثأنعلى

،()بقيةبنوهبحدئنا،المروذيأبوبكرحدثنا:الخلالقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

332(.)1/بغدادتاريخفيالخطيبوذكره.هـ.ا"يحفظالمخرمي

هـ282سنةتوفيأبوالفضل.الطيالسيعثمانابيبنمحمدبنجعفر

)12/934(.المنتظم)7/791(،بغدادتاريخ:انظر-.تعالىاللهرحمه-

معين.ابن:اي

التهذيبتهذيب09(،)1/الرايةنصب114(،و01)0التحصيلجامع:انظر

/8(.)54

اللهرضيالخدريسعيدابيحديثمن284()18/)3892(رقممسلمرواه

عنه.

معينبنولقه،الاماملمحذثالواسطيسأبوربنعثمانبنبقيةبنوهب

والتعديل=الجرحانظر:-.تعالىاللههـ-رحمه923سنةتوفي.والخطيب
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عنقلابةأبيعن-الحذاءيعني-خالدعن)1(،الطحانخالدحدثنا

وليس،موتهعندهلهمملوكينستهأعتقالانصارمنرجلاأن:زيدأبي

فاعتق،بينهمفاقرعجزاء)2(،!يماللهرسولفجزأهم،غيرهممالله

فييدفنلميدفنأنقبلشهدته"لو:وقال")3(،أربعةرقو،اثنين

.")4(المسلمينمقابر

هشيم.إلابهذاحدثأحدانظنناما:أحمدقال:المروذيقال

محك!يمالنبيأصحابمنالأنصارمنرجل-هذا-أبوزيد:أبوعبداللهقال

أذهب.إليه:وقال،هشيمعنكتبناه:وقال

حدثنا:قالهشيمحدثنا)6(نعمانبنشريححدثنا:(أحمد)قال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

115(.)31/الكمالتهذيب462(،)11/النبلاءعلامسير)9/28(،

سننفيكما""الطحان:والصواب،"الطحاوي":"ا"عداالنسخجميعفي

)0693(.داودابي

من"ا".ساقطة"أجزاء"

الكبرىفيوالنسائي)0693(،رقمبوداودو341(،)5/أحمدرواه

فيوالطحاوي)1/122(،منصوربنوسعيد)7394(،رقم)3/187(

ابوداودعنه"سكت:اللهرحمهالشوكانيقال)2/802(.المشكلشرح

)6/52(.الاوطارنيل"ا.هـ.الصحيحرجالإسنادهورجاللمنذريو

)69(،حاتمابيلابنالمراسيل.الانصاريزيدبيمنيسميعلمبوقلابةو

عنه.اللهرضيحصينبنعمرانحديثمنتخريجهتقدموقد

"أ".منمثبتة"المسلمينمقابرفييدفنلميدفنأنقبلشهدتهلو:"وقال

)5/341(.المسندفي

سويحوهو)5/341(.احمدمسمدفيكما"النعمانبن"سريح:لصواب

=أعيانمنكانأبوالحسينالاماماللؤلؤيالجوهرينمروبنالنعمانبن
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لمجمالنبيعنالانصاريزيدأبيعنبوقلابةحدثنا:قالخالد)1(

بمثله.

منامرأةطلقأو،عبيدهمنعبداأعتقإذا:القرعةمواضعومن

ماتإن:الميمونييةروفيأحمدفقالهي؟ايتهنيدريلا،نسائه

وقعتفايتهن،بينهنيقرع،مقامههذافيوليهيقومبينهنيقرعانقبل

لزمف)2(.القرعةعليها

رجلعن:أباعبداللهسألت)4(:أبيهعنمحمدبنبكر)3(وقال

أيهماالورثةيدرولم،المولىماتثم،صحتهفيغلاميهأحداعتق

.(بينهما)يقرع:قال،اعتق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

-.تعالىالله-رحمههـ217سنةتوفيسعد.وابنالعجليوثقه،المحدثين

النبلاءاعلامسير)01/218(،الكمالتهذيب)18(،العجليثقاتانظر:

.)01/921(

ترجمته.تقدمت،الطحانخالد

رجبابنقواعد)4/921(،الخلافيةالمسائلرؤوس)01/526(،المغني

.)3/921(

"ابوبكر".:في"ا"

النسائي.الحكمبنمحمد

الاراداتمنتهىشرح)91/501(،الكبيرالشرح501(،)91/المقنع:انظر

،(4)2/المحرر،(1/234)الهداية،(4/528)الكشاف،(095)2/

الفتح)6/316(،المبدع)7/458(،الزركشيشرح)5/99(،الفروع

.()177الرباني
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أحد:قالإذا:القرعةفيقالأباعبداللهسمعت:حنبلوقال

عليهوقعتفأيهمابينهما،يقرعيعلمأنقبلماتثمحر،غلامي

.له)1(أعبدستةأعتقالذيفيع!يمالنبيفعلكذا،عتقالقرعة

طالق،إحداكما:لهلامرأتينقالرجلعنأحمدسألت:مهناوقال

يقرعأنترى:قلت،فيهاختلفواقد:قال،حرأحدكما:لهلعبدينو

.نعم)2(:قال؟الطلاقفيالقرعةوتجيز:قلت،نعم:قالبينهما؟

منهن،واحدةطلقنسوةأربعلهفيمنالميمونيروايةفيوقال

فوقعتبينهنأقرعفانالاعبد،فىكذلك،بينهنيقرعيدر:ولم

علىالطلاقويقع،هذهرجعتطلقالتيذكرثمواحدةعلىالقرعة

أقرعقدالحاكمكانوانمر،قدشيءفذاكتزوجتفانذكر،التي

.)3(إليهترجعلمبينهن

طلقنسوةأربعلهرجلفيأحمدعنأبوالحارث)4(وقال

فايتهنبينهنيقرعبعينها:واحدة(في)نيةلهتكنولم،إحداهن

ثمبعينهاواحدةإلىقصدإنوكذلك،المطلقةفهيالقرعةأصابتها

نسيها)6(.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

ص)743(.تخريجهتقدم

الاراداتمنتهىشرح،(1301/)9الكبيرالشرح،(1301/)9الانصاف:انظر

716(.)4/النهىوليمطالب)4/528(،القناعكشاف095(،)2/

491(.)1/اللهفانإغاثة)3/223(،رجبابنقواعد524(،1/)0المغني

."أبرالخطاب":و"و"ب-""في

و"و".من"د"ساقطة"في"

=رووس75(،)2/الروايتينكتابمنالفقهيةالمسائل522(،)01/المغنى

761



.)2(القرانبهاجاءوقد،)1(!ييهاللهرسولسنةوالقرعة:قال

كانإذاولكن،بينهنيقرعلاوالشاقعي)4(:أبوحنيفة)3(وقال

ايتهنإلىالطلاقصرفيختارفإلهنواهاولابعينهالالواحدةالطلاق

حتىفيهمايتوقففإلهونسيهابعينهالواحدةالطلاقكانوانشاء،

منهما.واحدةإلىالطلاقصرفيختارولا،يقرعولا،يذكر

الجميع.علىالطلاقيقع:()مالكوقال

-،عنهالله-رضيطالبأبيبنعليمذهببالقرعةوالقول

سالتقال)7(:)6(عبداللهسمعت:وكيعقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

اللهفانإغاثة)3/212(،رجبابنقواعد)4/218(،الخلافيةالمسائل

)5/388(،الزركشيشرح61(،)2/المحرر93(،)2/الهداية(،491)1/

)491(.الربانيالفتح

ص)743(.الاحاديثذكرتقدم

ص)742(.الاياتذكرتقدم

الاثارمعانيشرح)3/225(،الصنائعبدائع)6/122(،المبسوطانظر:

859(.)3/القضاةروضة)3/803(،عابدينابنحاشية254(،)3/

)3/917(،المنثور)6/59(،الطالبينروضة281(،)01/الحاوينظر:

114(.)1/الإبهاج71(،)8/المحتاجتحفة)3/792(،المطالباسنى

الحكامتبصرة854(،)2/المعونة)926(،الكافي(،15)3/المدونة:انظر

منح)4/65(،خليلعلىالخرشي)4/87(،الجليلمواهب)2/64(،

.()2/153المذهبالتاج145(،)4/الجليل

انظر:.حبانوابنمعينابنولقه،الانصاريعبيدبنحميدبنعبدالله

)256(.المنفعةتعجيل71(،)5/الكبيرالتاريخ)5/37(،والتعديلالجرح

من"و".ساقطةقال"عبدالله"سمعت
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أيتهنيدريلا،إحداهنفطلق،نسوةأربعلهرجلعنباجععرء.)1(!

.)2(بينهنيقرععلي:فقالطلق؟

ثلاثة،أربعةعنتخرجلاالمسألةهذهفيبهاقيلالتيفالاقوال

قائل.بهيعلملاوواحد،بهاقيل

عنالمنسيةحقفيويقف،المبهمةفييعينألهاحدها:

بينهمايفرقأنإلىويعتزلهن،ويكسوهنعليهنفينفق)3(،الجميع

وبالزوجات،بهوالاضرارالحرجغايةفيوهذايتذكر)4(،أوالموت

وقوله78[:(]الحجحرجمنألدينفيعكليهؤجعلوما>:تعالىقولهفينفيه

)6()7()8(
اكثروإضراروضررحرجفأي،("ضرار)ولاضررلا":ع!يم

ذلك؟من

،واحدةطلقإنمابأنهالجزممع)9(،الجميععليهيطلقأن:الثاني

الجميع-يطلقلمبأنهالقطعمع-بالجميعالطلاقفايقاع،الجميعلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

الباقر.ابوجعفر

)1/491(.اللهفانإغاثة)3/223(،الكافي)01/522(،المغنيانظر:

265(.)3/البدائعفيالقيمابنالاثروصحح

قريبا.تقدمكمادثهرحمهماوالشافعيحنيفةأبيمذهبوهذا

.يذكرها"أو":أ""في

تخريجه.تقدموالحديث.إضرار"":و"و""في"ب

من"د".ساقطة"وضرر"

و"و".و"هـ"و"!"و"ب"من"ا"ساقطة"وإضرار"

اكبر".":و"هـ"في"ا"

قريبا.تقدمكماتعالىاللهرحمهمالكمذهبوهذا
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دلته.والشرعأصولترده

ثابتالنكاحلان)1(؛منهنبواحدةالطلاقيقعلاأنه:الثالث

فلالا؟أمالمطلقةهيهلفيها:مشكوكمنهنواحدةوكل،بيقين

وليس،معينةغيربواحدةالطلاقإيقاعيمكنولا،بالشكتطلق

غيرتخرجقدوالقرعة،البعضمنالطلاقعليهايوقعبأناولىالبعض

علىتقعأنيجوزالمطلقةعلىتقعأنيجوزكمافانها)2(،المطلقة

منتحريمإلىذلكفضىغيرهاوأصابتالمطلقةأخطأتفاذا،غيرها

أجنبية.هيمنوحل،زوجةهي

فيالنكاحبقاءوهو،التقريرهذاتعينكلهاالاقسامهذهبطلتواذا

فيهاباقياالنكاحكانوإذا،المطلقةأنهايتبينحتىمنهنواحدةكلحق

وجهفلادائماالوطءويحرمالنكاحيبقىنوأما،عليهمترتبةقاحكامه

له.

دلتهماو،متقابلانالجميععلىالطلاقبوقوعوالقولالقولفهذا

يتضمنفانه؛بالجميعالطلاقإيقاعفياحتياطولاتتكافأ،أنتكاد

.لغيرهواباحته،بالشكالزوجعلىالفرجتحريم

الحكمإلىطريقاالقرعةسبحانهاللهجعلقدالمقرعون)3(:قال

وأمر!اللهرسولوفعلها)4(،كتابهفيالشرعي

قائل.بهيعلملا:المؤلفعنهقالالذيوهذا)1(

523(.1/)0المغني:انظر)2(

بالقرعة.تخرجأن:الرابعالقولهووهذا)3(

الايات.ذكرتقدم)4(
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وكل،بعينهاالمسألةهذهفي)2(طالبأبيبنعليبهاوحكمبها)1(،

.تردهوقواعدهالشرعأصولفانبهاالقولغيرقول

علىوقعهإلمابالهالعلممعالجميععلىالطلاقوقوعأما

واحدةطلقةطلقلومانظيروهو،المطلقةلغيرفتطليق،واحدة

عددفيكمسألتناالمطلقاتعددفيهذافان،طلقاتبثلاثفألزمناه

ثلاثا،أو)3(واحدةطلقهلوشكطلقلوماذلكيشبهولا،الطلاق

عدداستوفىقديكونأنيجوزفالهثلاثا،يجعلأن)4(يجوزحيث

)6(،المطلقاتعدديستوفلمبألهجازمهو:مسألتناوفي(،)الطلاق

تيقنقدأله:وغايتهلا؟أمطلقهاهل،شكقدمنهنواحدةكلبل

غيرها؟عليهيحرمفكيف،بعينهالاواحدةفيتحريما

لوكمامعا،فحرمتابالمحرمة،المحللةاشتبهتقد:قيلفان

.بمذكاة)7(وميتة،باجنبيةأختهاشتبهت

وقد،الاصليالتحريموهو،إليهيرجعصلمعناهاهنا:قيل

وفي،بالشكالاصليالتحريميرفعفلا،الحلسببفيالشكوقع

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

الاحاديث.ذكرتقدم

.(223)3/الكافي،(01/522)المغني:انظر

"أ".منمثبت"واحدةطفقهل"وشكقولهإلى"بثلاث"فالزمناه

من"ب".مثبتأن""يجوز

)5/7(.حزملابنالاحكام:انظر

."الطلقاتعدد":"و"وفي،"عددالطلاق":"بفي"

261(.)3/الفوائدبدائع
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فيوقعثم،بالنكاج)1(الاصليالتحريموزالالحلثبتقدمسألتنا

تعميميمكنفلاالمستصحب،الحلصلومعنا،معينةغيرعين

إلامحلهتعيينإلىطريقيبقولم،بالكليةإلغاوهولا،التحريم

طريقا.فتعينت،بالقرعة

معينة؛منهنواحدةعلىوقعقدالطلاقفانيضا؛وقالوا:

شاء،أيتهنإلىصرفهالمطلقيملكفلم،معينغيرفيوقوعهلامتناع

إلىطريقلناوليس،اللهعندمعلوموهولنا،معلومغيرالتعيينلكن

القرعة.فتعينت،معرفته

المعينة،في)2(للطلاقإنشاءليسالمطلقمنالتعيينأن:يوضحه

له)3(،حلالأالجميعولكانطلافا،المتقدميكنلمإنشاءكانلوفاله

يكنلمواذا،بهيقعلفظإلىافتقرولاالطلاقينشىءبأنأمرولما

،الطلاقعليهاأوقعتالتيهيالمعينةهذهبأنمنهإخبارفهوإنشاء

الواقع.هوخلافبل،مطابقغيرخبروهذا

ولاإخبارا،أو،للطلاقإنشاءيكوننإماالتعيينأن:وحاصله

.منهما)4(لواحديصلح

فهوالمنسية(في)ماو،المبهمةفيعندناإنشاءهوبل:قيلفان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

من"أ".مثبت"الاصليالتحريموزالالحلثبتقدمسالتناوفي"بالشك

لا.لطلاقا":"أ"في

من"د".ساقطةلهدا"

225(.)3/الصناح2بدا:انظر

و"هـ".من"د"ساقطة"في"

766



طلقهحينمنواقع

قديكوننإماالطلاقلان؛للطلاقإنشاءجعلهيصحلا:قيل

وقع)1(قدكانوان،ينشئهأنيلزمهلميقعلمفان،لاأوبإحداهنوقع

للحاصل.تحصيللانه؛أيضاإنشاوهاستحال

منيقعالطلاقإن:تقولونلامممأيضا؛يلزمكمفهذا:قيلفان

.الاقراعحين

.الايقاعحينمنواقعالموضعينفيعندناالطلاقبل:قيل

فطاب،نسوةأربعلهرجلفيطالبأبيروايةفيأحمدالامامقال

فلهذه:طلقالاربعأييدرولم،ومات،أخرىوتزوجإحداهن

أخرجت،قرعتفأيتهن،الاربعبينيقرعثم،الثمنربعالاخيرة

.)2(البواقيوورث

تعيينقبلالخامسةنكاحبصحةحكمفقد)3(:القاضيقال

كانولو،الايقاعحينمنالطلاقوقوععلىيدكوهذا:قال.المطلقة

الخامسة.نكاحيصحلمالتعيينحين)4(من

والجواب،بالقرعةالتعيينفيعليكميردبعينهفهذا:قيلفان

)1(

)2(

)3(

)4(

ساقطةوقع"قدكانوإن،ينشئهأنيلزمهلميقعلمفإنلا،او"بإحداهن

من"ب".

336(.)5/القناعكشاف)01/528(،و)9/702(المغني

أبويعلى.

من"ب".ساقطة"حين"
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واحد.حينئذ

لاختيارهتابعالمكلفتعيينفإنظاهر،التعيينينبينالفرق:قيل

وهوالقرعةيفعلوالعبد-،عزوجل-اللهإلىالقرعةوتعيين،وإرادته

أبى.أمشاء،والقدرالقضاءلهمايعينهينتظر

إليهسبيللنايكنلمإذاالتعيينفان،وفقههاالمسالةسرهووهذا

قدريا؛شرعثابهالحكموصاروالقدر،القضاءإلىفوضبالشرع

)1(.
إلىلا،اللهإلىوذلك،بهتخرجفيماقدريا،القرعةفعلفيشرعيا

.)2(المكلف

.وقدرهاللهشرعموافقةفيبلغولاهذامنأحسنفلا

نألهيكنلم،عليهأشكلتثم،منهنواحدةطلقلوفإئهيضا؛و

بعيتها.لاواحدةطلقإذافهكذا،باختيارهالمطلقةيعين

واحدةعلىوقعقدهاهناالطلاقنوهو،ظاهرالفرق:قيلفان

نأيامنلالائهم!3(؛نفسهتلقاءمنيعينأنيجزلمأشكلتفاذا،بعينها

وليسطلقها،التينكاحويستديم،الطلاقعليهاوقعالتيغيريعين

فيفليس،معينةغيرإحداهنعلىوقعالطلاقفانمسألتنا،فيكذلك

.بها)4(وقععمنوصرفه،بهايقعلممنعلىالطلاقإيقاعتعيينه

)1(

)2(

)3(

)4(

من"ب".ساقطةشرعئا""قدريا

)3/263(.الفوائدبدائع(،111)4/الفروق:انظر

"."فإئه:في"د"

266(.و262الفوائد)3/بدائع
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فإذا،عينهايدريولا)1(،المسيسفيعليهمحرمةإحداهما:قيل

.الاخرىفييملكهلمالصورتينإحدىفيسبببلاالتعيينيملكلم

بسببتعيينبالقرعةالتعيينفانوفقهها،المسألةسرأيضاوهذا

والتعيين،غيرهعدمعندللتعيينسبباورسولهتعالىاللهنصبهقد

انتفتحيث،المسألةفرضهذاإذسبب،بلاتعيينبالاختيار

نصبهالذيبالسببالتعيينأنيخفىولا.وعلاماتهالتعيينأسباب

له.سببلاالذيالتعيينمنأولىلهالشرع

بزوالعينهاوتعلمتذكرأنيجوزوالمشتبهةالمنسية:قيلفان

بخلافأراد،منإلىفيهاالطلاقصرفيملكلمفلهذا؛الاشتباه

فيها.ذلكيرجىلافائهالمبهمة

بتعيينها،العلمأسبابعدمإذاوالمشكلةالمنسيةوكذلك:قيل

المرأةوجعل،للأحكاموايقاف،وبهابهإضرارإبقائهافييصيرفائه

فيبهلناعهدلاوهذا،مطلقةولازوجذاتلاعمرها،باقيمعلقة

.)2(الشريعة

فصل

بنعمرانحديثبالقرعةالمطلقةتعيينصحةعلىيدكومما

باطلاكانلماالجميعفيتصرفهفان)3(،الستةالاعبدعتقفيحصين

."المسألتين":"بو"أ""في(1)

الفوائد)3/263(.بدائع)2(

تخريجه.تقدم)3(
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والطلاق،بالقرعةلمجي!النبيفعينه،معينغيرمنهمثلثماأعتقكالهجعل

التغليبعلىمبنيملكإزالةمنهماواحدكللانهذا؛فيكالعتاق

إلىالتعيينيجعللمبغيرهمنهماكلفيالمملوكاشتبهفاذا،والسراية

المالك.اختيار

وهوأصلهفيالقرعةدخلتفلما،الملكأصلهالعتاق:قيلفان

لتمييزدخلت،السهامعلىالقرعةوطرح)1(،القسمةحالفيالملك

والنكاج،النكاجأصلهلان؛الطلاقكذلكوليس،الحريةمنالملك

.)2(الطلاقفكذلك،القرعةتدخلهلا

بلالنكاج،فيتدخللاالقرعةأنلكم)3(سلمومن:قيل

يعلمولم،الوليانزوجهاإذافيما،فيهدخولهاالروايتينمنالصحيح

لهحكمالقرعةعليهخرجتفمنبينهما،نقرعفالامنهما،السابق

منصورابنروايةفيأحمد)4(منصوصهذا،الاولهولهو،بالنكاج

وحنبل.

)1(

)2(

)3(

)4(

".":"القيمة"في

من"ب".ساقطة"الطلاقفكذلكالقرعةتدخلهلاوالنكاحالنكاحاصلهلان"

لكم"هنسلملا:"قيل:وفي"ب"من"و"،ساقطةلكم"سلمومن:"قيل

كتابمنالفقهيةالمسائل)4/9148(،الكوسجمنصورابنمسائلانظر:

،(432)9/المغني،2(01)3/رجبابنقواعد،(9ه)2/والوجهينالروايتين

لشرح18(،)ه/هالفروعتصحيح184(،)5/الفروع)2/17(،المحرر

71(،4/)الخلافيةالمسائلرووس،2(0/291)الانصاف،2(0/291)الكبير

.(1/591)اللهفانإغاثة،(701/)هالزركشيشرح
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.ذلك)1(فييقرعلا:ومهناأبوالحارثونقل

فيتدخلألا)2(الحكمفيالقرعةتدخللمإذايلزمفلاهذاوعلى

ماوهو،بشهادتهنويسقط،النساءبشهادةيثبتلاالزناحدفان،رفعه

.النساء)3(بذلكوشهد،عذراءألهافذكرت،بالزناعليهاشهدإذا

ففلانةغراباهذاكانإنطائرا-:رأى-وقدقاللووكذلك

بينيقرعفالههو؟مايعلمولمحر،ففلانغرابايكنلموان،طالق

.)4(القرعةبهخرجتبمافيحكم،أيضاعندكموالعبدالمراة

دخلتبل،بانفرادهالطلاقفيالقرعةتدخللم(:هنا)قلتمفانلا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

رجبابنقواعد)2/59(،الروايتينكتابمنالفقهيةالمسائلانظر:

المسائلرووس)5/701(،الزركشيشرح)2/17(،المحرر214(،)3/

.(184)5/الفروع،72(4/)الخلافية

من"د".ساقطة"الحكم"

الهنديةالفتاوى17(،)3/هالحقائقتبيين)9/73(،المبسوط:انظر

حاشيتي)9/276(،الاممعالمزنيمختصر)7/46(،الأم)2/147(،

)12/374(،المغني)7/432(،المحتاجنهاية)4/183(،وعميرةقليوبي

اوليمطالب)3/035(،لاراداتمنتهىشرح)6/101(،القناعكشاف

)6/191(.النهى

المنثور29(،)6/الطالبينروضة)01/275-277(،الحاوي:انظر

)3/343(،وعميرةقليوبيحاشيتي)3/103(،المطالبسنى)3/63(،

ابنقواعد046(،)5/الفروع(،ه)14/18المغني75(،)8/المحتاجتحفة

شرح)5/993(،القناعكشاف)026(،الاختيارات)3/222(،رجب

181(،)3/العنقريحاشيةمعالمربعالروض144(،)3/الاراداتمنتهى

)1/316(.المحررعلىالنكت

.(01/277)الحاوي:انظر
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الاعبدحديثبدليل،العتقفيتدخلوالقرعة،العتقوبينبينهللتمييز

.)1(الستة

بينللتمييزدحلتوالعتاقالطلاقبينللتمييزدخلتإذا:قيل

فانهالموضعينأحدفيالمانعمنقدر)2(ماوكلوغيرها،المطلقة

.بسواءسواءالاخرفييجري

فاخراجها،غيرهمنالمعتقتخرجالقرعةكانتفاذايضا؛و

منأسهلملكهمنالبضعمنفعةإخراجفان،حرىوأولىللمطلقة

بعضإبقاءمنأسهلأبداالعينفيالرقوابقاء،الرقبةعينإخراج

دونهلمافهيلذلكالقرعةصلحتفاذا،البضعمنفعةوهي،المنافع

.الظهور)3(غايةفيوهذا،أقبل

القرعة.استعماليمنعلابغيرهاالمطلقةفاشتباه،وأيضا

لموان،طوالقفنسائيغراباكانإن:وقوله،الطائرمسألة:دليله

.أحرارفعبيدييكن

اخر،فييستعملولا،حكمفيالشيءيستعملقد:قلتمفان

الحدوددون،الاموالفييقبل،والمرأتينوالرجل،واليمينكالشاهد

.(4)والقصاص

)1(

)2(

)3(

)4(

تخريجه.تقدم

."مد":"ا"في

265(.)3/الفوائدبدائع

مفضلا.ذلكبيانسبق
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غرمناه،معهوحلفشاهداقامو،سرقةادعىلوأنه:يوضحه

الرقفيالقرعةاستعملناهاهنا:فكذا)1(،نقطعهولم،المال

للحاجة.؛الطلاقدون،والحرية

إخراجفيكالحاجةغيرهامنالمطلقةإخراجفيالحاجة:قيل

بملكالمملوكالفرجبينللتمييزدخلتواذاسواء،غيرهمنالمعتق

بعقد)2(المملوكالفرجبينللتمييزدخولهاصح،وغيرهاليمين

أنهفيوالغرمالقطعمسألةذلكيشبهولا،فرقولا،وغيرهالنكاح

الاحكامفييختلفانلانهماالاخر؛بهيثبتلابماأحدهمايثبت

فييتفقانوالطلاقوالعتقمنهما،واحدكلبهيثبتوفيما

والسراية،التغليبعلىمبنيمنهماواحدكلأنوهو)3(،الاحكام

الاخر.بهيثبتبماويثبت

إلابينهاالتمييزيمكنلاوجهعلىتساوتإذاالحقوقفان؛يضاو

بينهماكانإذاالشريكينفيقلتمكمافيها،استعمالهاصحبالقرعة

إذاوكذلكبينهما)4(،ويقرعيجزئهالحاكمفان،قسمتهفاراد،مال

)1(

)2(

)3(

)4(

كشاف432(،)3/العنقريحاشيةمعالمربعالروض214(،)6/الام:انظر

.(4176/)المحتاجمغني،(01/461)الطالبينروضة،(436)6/القناع

.""بمنساقطة"المملوكالفرجبينللتمييزدخولهاصحوغيرهاليمينبملك"

منساقطة"الاحكامفييتفقانلطلاقووالعتق،منهماواحدكلبهيثبتوفيما"

حاشيةمعالمختارالدر(،91)7/الصنائع)5/347(،بدائعالباريفتح:انظر

و)2/582(،)1/993(للجصاصالقرانأحكام)6/927(،عابدينابن

76(.)7/المبسوط
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لهماللاالذينعبيدهأعتقإذاوكذلك)1(،نسائهبإحدىيسافرأنأراد

عندالحضورفيالمدعيانتساوىإذاوكذلك)2(،مرضهفيسواهم

)4(الدرجةفيتساوواإذاالنكاجفيالاولياءوكذلك)3(،الحاكم

حالةفيجماعةقتلإذاوكذلك(،)بينهمأقرع:العقدفيوتشاحوا

له،قتلقرعفمن،بينهمأقرع:المقتصفيالاولياءوتشاج،واحدة

.)6(للباقينالديةخذتو

بينوكذلكجائز،قرعةغيرمنالقسمةعلىالتراضي:قلتمفإن

فسخعلىالتراضيلانهاهنا؛كذلكولا)7(السفر،أرادإذاالنساء

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

التاج362(،)7/الطالبينروضة06(،)5/الام)2/36(،المهذب:انظر

شرح194(،)6/المجتهدبداية)91/266(،التمهيد)4/15(،لاكليلو

333(،)2/الصنائعبدائع،(991)5/القناعكشاف،(05)3/الاراداتمنتهى

.323(/1)الحكاملسان،(435)3/القديرفتج،7(/1)5المبسوط

."ا"منساقطة"مرضهفيسواهملهماللاائذينعبيدهاعتقإذاوكذلك"

.)743(صدليلهذكرتقدم

إعانة)2/582(،للجصاصالقرآنأحكام)5/347(،الباريفتجانظر:

227(.)4/الطالبين

".القرعة":"و"وفي،"القرابة":و"هـ"و"د""ب"في

644(،)2/الإراداتمنتهىشرح(،17)2/المحرر،092()8/المبدع:انطر

)2/65(،الوهابفتح)1/367(،الوهاجالسراج)5/95(،القناعكشاف

08(،)1/الطلابمنهج)ء1/79(،الطالبينمنهاج(،016)3/المحتاجمغني

.347()5/الباريفتج

،(012)4/الطالبينإعانة541(،)5/القناعكشاف092(،)8/المبدعانطر:

.(1/532)الوهاجالسراج

و"و".و"!""ب"منساقطة"لا"
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يجوز.لامحلإلىمحلمنونقلهالنكاج

،غيرهإلىاستحقهعمنلهنقلالطلاقفيالقرعةفيليس)1(:قلنا

عليها.ووقعإليهاالطلاقتوجهعمنكاشفةهيبل

فصل)2(

بعينها،لاواحدةفيالتحريمحصلقد:بالاختيارالمعينونقال

وأ،نسوةخمسوتحتهالحربيأسلملوكما،باختيارهتعيينهالهفكان

.اختار)4()3(أختان

فإن،بالمنسيةأولا(،)مبطلالقياسهذا:القرعةأصحابقال

تعيينها.لهوليس،معينةغيرالنسيانبعدمنهنالمحرمة

ثم،معينةفيوقعهاهناالتحريمفإن؛قويغيرالجوابوهذا

الاختعليهتطلقلا:يقالأنالصحيحالجواببل،أشكلت

المفارقاتأوالممسكاتعينإذابل،الاسلامبمجردوالخامسة

حينئذ.منالعدةووجبت،التعيينحينمنالفرقةحصلت

له،نظرا؛ويفارقيمسكمنبينخيرهالشارعأن:المسألةوسر

نكاحهعنالقرعةاخرجتفربماهاهنابالقرعةأمرهولو،عليهوتوسعة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"."!"و"د"و"هـ":"ليستفي

"ا".من"مثبتة"فصل

و"د"."!"منساقطةختان""أو

و"د"."!"منمثبتة"اختار"

"يبطل".:و"و"و"هـ""ب"في
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يقتضيالإسلامفيودخولهيبغضها،منعليهوأبقتيحبها،من

إلىذلكردالاسلاممحاسنمنفكان،إليهوتحبيبه،فيهتراغيبه

واحدةنفسهتلقاءمنهوطلقإذامابخلاف،وشهوتهاختياره

)1(
منهن.

إذابماينكسر)2(فانهيضا،فاسدبهاحتجواالذيالقياسأنعلى

إتعيينلهليسفانهبمذكاة،ميتةأوبأجنبية،زوجتهاختلطت

)3(.المحرمة

بالقرعة.إخراجهاولا:قيلفان

استدلمنبخلافهذا،فيهعلينايردبدليلنستدللمنحن:قلنا

)4(
بذلك.عليهينكسربمن

اشتبه.ثممعينفيكانهاهناالتحريم:قيلفان

مالكحجةوهذا،كالمبهمصارتعيينهدليلوزالاشتبهلما:قيل

.()منهنالمحرمةلابهام،الجميعحرمحيث،عليكم

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(5/152)لفروعا:نظرا

شرحانطر:حكم،بلاالحكمةوجودهوالكسر:"ينعكس".في"و":

281(،2/الثبوتمسلم)77(،للباجيالحدود)4/64(،المنيرالكوكب

)3/47(.الحاجبابنمختصر

261(.)3/الفوائدبدائع:انظر

"غدر"."و":في

"فيهن".و"بر":"ا"في

=تبصرة854(،)2/المعونة)926(،الكافي15(،)3/المدونة:انظر
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منبعينهلابفردتعلقحكمهاهناالتحريم:التعيينأصحابقال

منقفيزاباعلوكما،المكلفإلىتعيينهفيالمرجعفكان،جملة

)1(
.صبرة

تتساوىحيث،البيعفييصحإنماالابهام:القرعةاصحابقال

القرعةتفيدفلا،التعيينفيالاخرمقاممنهاجزءكلويقوم،الاجزاء

لامحلهفإن،الطلاقكذلكوليس،التعيينعلىزائداقدراهاهنا

بمسالةفهوهذا،منالغرضهوهذامنالغرضولا،قرادهتتساوى

الصبرةمنالقفيزبمسألةمنهأشبهالزوجاتبإحدىالمسافر)2(

مسألةوفيهاهنا،التعيينفيتلحقالتهمةأنترىألا)3(،المتساوية

القفيزمسألةفيالتعيينفي)4(تلحقولا،الطلاقمسألةوفي،القسمة

()تلحقالذيالموضعأن:المسألةفقهوهذا؟المتساويةالصبرةمن

فيها.فائدةلافيهتلحقلاومالهانفياالقرعةفيهشرعتالتهمةفيه

وأ،عبيدهمنمبهماعبداأعتقإذابمامنتقضالقياسهذاأنعلى

نسائه.بإحدىالسفرأراد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)4/65(،خليلعلىالخرشي)4/87(،الجليلمواهب64(،)2/الحكام

)2/153(.المذهبالتاج)4/145(،الجليلمنح

.()3/143الصنائعبدائع(،)6/123المبسوط:انظر

.""المسافرة:"أ"في

"ا".منمثبتة"المتساوية"

تلحق"ولا،الطلاقمسألةوفي،القسمةمسألةوفيهاهنا،التعيين"في

".)منساقطة

"تقع"."الا:عداالنسخجميعفي
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كالىالابتداء،فيالمطلقةتعيينلهكالىلما:التعييناصحابقال

.)1(باختيارهالحالثانيفيتعيينهاله

يتعلقلمالابتداءفيفإنهفاسد،قياسهذا:القرعةاصحابقال

كلفإن،حقهنبهتعلققدالإيقاعوبعد،المطلقةلغيرحقبالتعيين

وأبضعها،بهلتملكعليها،واقعالطلاقانتدعيقدمنهنواحدة

تعيينههويملكفلموكسوتها،نفقتهابهلتستبقيغيرهاعلىواقع

.الابتداءبخلاف،للتهمة

حرمهوقدوميسرا)3(،قماراالقرعةراينا)2(:للقرعةالمبطلونقال

القراناخرمنوهى)4(،المائدةسورةفي-وتعالى-سبحانهالله

)5(
.ذلك)6(قبلمشروعةكانتوانما،نزولا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(5/462)لاما:نطرا

و"و".من"جى"ساقطة"رأينا"

الفتاوىمجموع038(،)51/دمشقتاريخ)7/64(،بغدادتاريخانطر:

)2/35(،الاعتدالميزان)01/002(،النبلاءاعلامسير)02/387(،

المبسوط)1/993(،للجصاصالقرانأحكام)5/501(،للخلالالسنة

)17/42(.و)15/7(و)7/76(

عملمنرتجىي!رلئملخترواتئتسر،ق!لضا-اإتماامنو0الذيئ>يأيها:تعالىقولهفي

ه[09:*<]المحمائدةتفدونلعلكمفاضتنبوهالشئالق

03(،)1(161/)1والمنسوخالناسخفيبوعبيدو،(188)6/احمدرواهكما

والحاكم)7/278(،والبيهقي232(،)2/والمانسوخالناسخفيالنحاسوابن

كما،الذهبيووافقهالحاكموصححه-.عنهااللهرضي-عائشةعن31(1)2/

.(483)5/الباريفتحفيحجرابنالحافطصححه

381(.)4/الاثارمعانيشرحانطر:
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بهاواخبر،القرعةورسمولهاللهشرعقد)1(:القرعةاصحابقال

اللهرسمولوفعلها،لهاذامغيرلحكمها)2(،مقررا،ورسلهأنبيائهعن

بكلالقمارعنلممبحانهاللهصانهموقد)3(،بعدهمنصحابهو!يم

فالقرعةأصلا،نبيبهجاءولا،قطالقمارلعبادهيشرعفلم،طريق

ورسله.انبيائهوسنة،ودينهشرعه

وجهعلىبالمحرمةالمحللةاشتبهتفد:القرعةمنالمانعونقال

اشتبهتلوكما،بالقرعةإخراجهالهيمكنفلم،الضرورةتبيحهلا

.بمذكاة)4(ميتةأو،بأجنبيةأخته

التحريم،أصلنستصحبهاهناأنالفرق:القرعةأصحابقال

زالقدالاصليالتحريمفانمسألتنا،بخلاف،بالشكنزيلهولا

وقع،منهنواحدةبأيالطارىءالتحريموقوعفيوشككنا،بالنكاح

.بالاخرىالصورتين()إحدىالحاقيصحفلا

منلهاليسفإنها،المطلقةغيرالقرعةتخرجقد:المانعونقال

بعينها)6(.المطلقةبهتخرجماوالتمييزالعلم

.مردودفهو،السنةعلىاعتراض-أولا-هذا:المقرعونقال

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

.(4/311)وقلفرا:نظرا

."لها":"و"و"د"في

وغيرها.)742(صوالاثاروالاحاديثالاياتذكرتقدم

261(.)3/الفوائدبدائع:انظر

"احد".:"ا"في

)01/523(.المغني:انظر
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والتشهي،)1(بالاعتراضالتعيينمنأولىبهاالتعيينفان؛وأيضا

إيقاعهلاجلباربعالطلاقإيقاعأو،الموتإلىمعلقةالمرأةجملأو

منهن.بواحدة

للتهمة.مزيلةالقرعةفان؛وأيضا

سبيللناليسماوقدرهبقضائهليعيناللهإلىتفويضفانها؛وأيضا

أعلم.والله،تعيينهالى

زوجرجلفيأحمدعنأبوطالبنقلهفيماتقولونفما:قيلفان

بينهن.يقرع:فقال؟هيأيتهنيدرولم،فمات،بناتوله،رجلاابنته

.بأجنبية)2(أختهاختلاطعنديقرعألهعلىيدلوهذا

أحمد،الامامعنروايةذلكأبويعلىالقاضيجعل)3(قد:قيل

لاله؛بينهنأقرعبأجانباختلطتإذاالزوجةأنهذاوظاهر:وقال

بهن.اختلطتإذاأخواتهاوبينبينهاالقرعةأجاز

أقرعوالما،للحليقرعلمأحمدفان،القاضيمنوهمهذا:قلت

بألفاظها.نصوصهنذكرونحن،والعدةللميراث

)4(،بناتأربعلهيكونالرجلفيباب:""الجامعفيالخلالقال

)1(

)2(

)3(

)4(

."ضغرالابا":"و"""في

الاراداتمنتهىشرح)7/78(،المبدع)9/434(،المغنيانظر:

75(.)5/النهىأوليمطالب61(،)5/القعاعكشاف645(،)2/

"."قال:عدا"ا"العسخباقيوفي

"نسوة"."ب":في
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هيأيتهنيدريولا،الزوجوماتالأبفمات،إحداهنفزوج

:؟الزوجة

رجلفيالمسيببنسعيدقال:قالأباعبداللهأنأبوالنضرخبرنا

بينهن.يقرعإله:هيأيتهنيدريلاإحداهنفزوج،بناتأربعله

،هارونبنيزيدحدثنابي)2(حدثنا)1(صالحبنزهيرأخبرني

فمات،رجلمنابنتهزوجرجلاأن:قتادةعنسلمةبنحمادأنبأنا

بنسعيدفسألتهي؟بناتهأيالشهوديدريولا،والزوجالاب

.)3(واعتدتورثتالقرعةبتهاصاأفأيتهن،بينهنيقرع:فقال،المسيب

جميعايرثن:فقال،سليمانأبيبنحمادوسألت:حماد)4(قال

.(جميعا)ويعتددن

العدةوأوجب،ميراثلهاليسمنورثقد:أبيقال:صالحقال

،أصابقديكونحالفييقرعوالذيعدة)6(،عليهاليسمنعلى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

هـوهو303سنةتوفي.الذارقطنيوثقه،حنبلبنأحمدبنصبالحبنزهير

المنتظم)3/98(،الحنابلةطبقاتانظر:.تعالىالله-رحمهشاب

)8/488(،بغدادتاريخ)292(،للذارقطنيالسهميسؤالات)13/163(،

)14/897(.والنهايةالبداية

و"د"."ب"منساقطةأبي""حدثنا

018(.)4/مختصراشيبةابيابنورواه015(.)2/صالحمسائل:انظر

سلمة.ابيابن

"ا".منساقطةجميعا""ويعتددن

.(015)2/صالحروايةأحمدالاماممسائل

"ب".منساقطةعدة"عليهاليسمن"على
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لهاليسمنورثقدأنهشكلاوذاكأخطا،قديكونحالوفي

)1(.ميراث

:)3(عبدالوهابقال:قال،جعفر)2(بنيحتىأخبرنا:الخلالقال

الابومات-وسماها-بناتهإحدىزوجرجلعنسعيدا)4(سالت

بنوسعيدالحسنعنقتادةعنفحدثناهي؟أيتهنيدريولا،والزوج

،الصداقفلهاالقرعةأصابتهافايتهن،بينهنيقرع:قالاأنهماالمسيب

.()العدةوعليها،الميراثولها

بنحمادحدئنا)6(عارمحدثنالاثرمحدثناعليبنمحمدأخبرني

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)2/601(.صالحروايةاحمدالاماممسائل

هـ275سنةتوفي.الذارقطنيولقه،البغداديالزبرقانبنجعفربنيحيى

الميزانلسان191(،و)7/166لاعتدالميزانانظر:-.تعالىالله-رحمه

.(134)9/والتعديلالجرح343(،)6/

معينابنوئقهالعابد،الامامالبصريأبونصرالخفافعطاءبنعبدالوهاب

والتعديلالجرح:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-402سنةتوفي.والدارقطني

أسماءذكر22(،)11/بغدادتاريخ451(،)9/النبلاءاعلامسير72(،)6/

)128(.مولقوهوفيهتكلممن

هـ156سنةتوفي.الحافظالامامأبوالانضرالبصريمهرانعروبةبيبنسعيد

الكمالتهذيب)4/65(،والتعديلالجرحانظر:-.تعالىالله-رحمه

)6/413(.النبلاءأعلامسير)11/5(،

018(.)4/مختصراشيبةأبيوابنلمؤلفذكركماالخلالرواه

ابوحاتموثقه،البصريأبوالنعمانالسدوسيالفضلبنمحمدبنعارم

والتعديلالجرح:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-224سنةتوفي.والذارقطني

)01/265(.النبلاءأعلامسير)26/287(،الكمالتهذيب)8/58(،
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بناتهإحدىزوجرجلفيقالألهالمسيببنسعيدعنقتادةعنسلمة

)1(
يقرع:قالهي؟أيتهنالبينةتدرولم،الزوجوماتفمات،رجلا

.)2(واعتدتورثتواحدةقرعتفاذا،بينهن

(4)عبدالوهابحدثناأبوبكر)3(وحدثنا

بينهنيقرع:قالاوالحسنالمسيببنسعيد

)5(
سعيلىعن

)6(

عنقتادةعن

قال:قالابيحدثني:قالحنبلبنعبداللهخبرنيو:الخلالقال

ولمماتالابإنثم،زوجمنإحداهنزوج،بناتلهرجلفيعمي

القرعةأصابتهافأيتهن،بينهنيقرع:أبوعبداللهقالزوج؟أيتهنيعلم

عليهاتقعالتيأيضاترثهالتيفهيالزوجماتوإن،امرأتهفهي

)7(.القرعة

حمادحدثناهارونبنيزيدحدثناأبوعبداللهوحدثني:حنبلقال

،الزوجفمات،رجلمنابنتهزوجرجلاأن:قتادةعنسلمةابن

المسيببنسعيدفسألتهي؟بناتهأيالشهوديدرولم،الأبومات

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

"د".منساقطة"رجلا"

018(.)4/مختصراشيبةابيابنرواهكماالموثفذكركماالخلالرواه

شيبة.ابيابن

عطاء.ابن

عروبة.ابيابن

)06091(.رقم018()4/شيبةابيابنرواه

مثبت"القرعةعليها"تقعقولهإلى"حنبلبنعبداللهخبرنيو:الخلال"قال

"أ".في
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:فقال-الله-رحمه

)1(.واعتدت

ورثتالقرعةأصابتوأيتهن،بينهنيقرع

ذلك،عنسليمانأبيبنحمادفسألت:سلمةبنحمادقال

.جميعا)2(ويعتددنيرثن:فقال

قولعلىبينهنيقرع:فقالذلك؟عنأباعبداللهفسألت:حنبلقال

)3(.المسيببنسعيد

رجلعنقتادةسئل:قال،همامحدثنا:عفانقال:حنبلوقال

يدرولم،الخاطبومات،فأنكحهبناتوله،لهابنةرجلإلىخطب

القرعة،أصابتهافأيتهن،بينهنيقرع:سعيدفقال؟خطبأيتهنالاب

.)4(العدةوعليها،والميراثالصداقفلها

.هذاإلىأذهب:يقولأباعبداللهسمعت:حنبلقال

.()القاضيذكرهاالتيطالبأبيروايةوكذلك

ساقطة"واعتدت"ورثتإلى"حنبلبنعبداللهخبرنيوالخلال"قالقولهمن)1(

"و".من

شيبةأبيابنمختصرارواهكما.المؤلفذكرهكماالخلالرواه

.)4/018(

501(.)2/صالجروايةاحمدالاماممسائل)2(

المسيب"بنسعيدقول"علىقولهإلى"اصابتيتهنوبينهن"يقرعقولهمن)3(

"د".منساقطة

شيبةابيابنمختصراورواه،القيمابنذكرهكماالجامعفيالخلالرواه)4(

/4(.)018

لقابسي".""و":في)5(
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حدثهم:اباطالبانمطربنمحمدبناحمداخبرني:الخلالقال

ولمفماتا،،بناتولهرجلا،ابنتهزوجرجلعنأباعبداللهسألأله

ورثت،واحدةقرعتفاذا،بينهنيقرع:قالهي؟أيتهنالبينةتدر

القرعة:وقال،بينهميقرع:قال،جميعايرثن:يقولحماد)1(:قلت

فيهو،يدريولاصاحبتهتكونأنلعلهاواحدةفاعطىاقرعإذا،أبين

.حق)2(لهليسمنأعطىألهعلمفقدأعطاهنفاذا،شك

بينهنالقرعةفيهإلماوالحسنسعيدعننقلهوماأحمدفنصوص

اختلاطعندالقرعةفيهوليس،مالعلىقرعةوهي،الميراثفي

بغيرها.الزوجة

وبعدالحياةفيالقرعةجريانعلىيدلماحنبلروايةفيلكن

امرأته،فهيالقرعةأصابتهافأيتهن،بينهنيقرع:قالفاله،الموت

بيروايةمنأصرحفهذهأيضا)3(،ترثهالتيفهيالزوجماتوإن

طالب.

،الميراثعلىالقرعةفيهيإلماأحمدعنالرواياتكثرولكن

هذهفيبالقرعةيقالأنيمتنعلاألهعلى،ألفاظهمنذكر)4(كما

)1(

)2(

)3(

)4(

.سليمانابيابن

قاسم.ابنطبعةمنمثبتة"حق"

.(601و501)2/صالحروايةأحمدالإماممسائل:انظر

الإراداتمنتهىشرح)7/78(،المبدع)9/434(،المغنيانظر:

75(.)5/النهىاوليمطالب61(،)5/القناعكشاف645(،)2/

."ذكرت):ا""في
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الزوجةتعيينفيهماأكثرفان،حنبلروايةظاهر)1(علىالمسالة

فيالافراعحقيقةوهذا،بزوجةليستمنوبينبينهاوالتمييز،بالقرعة

زوجهالووكذلك،غيرهامنالزوجةتميزالقرعةفان،المطلقةمسالة

أصحعلى)2(يقرعفالهمنهما،السابقوجهل،رجلينمنالوليان

الزوجتمييزبينالفرقفما،غيرهمنالزوجلتمييزوذلك،)3(الروايتين

.الاصولمنببعيدليسهاهنافالاقراعبها؟الزوجةوتمييزبالقرعة

أحكاممنوالعدة،القرعةبهذهالعدةعليهانوجبألا:عليهويدل

فهي،بهامدخولغيرمنعدةهاهناالواجبةفالعدةسيماولا،النكاح

ورثت.لماالنكاحثبوتلولافاله،الميراثكذلك،محضنكاحمن

القرعةأصابتهافايتهنبينهن"يقرع:حنبلروايةفياحمدوقول

مات"وإن:قالئئم،بالقرعةالروجيةثبوتفيصريح،امرأته"فهي

حياةحالفيبينهنيقرعألهفيصريحوهذا،"ترثهالتيفهيالزوج

إشكالولا،النكاحبحكمورثتهالقرعةبعدماتوان،والزوجةالزوج

كانإحداهنالقرعةفأصابتبينهنأقرعنا)4(فاذا،بحمداللهذلكفي

)1(

)2(

)3(

)4(

"ب".منساقطة"ظاهر"

".نقرع"فالا:"ا"في

المغني)2/59(،والوجهينالروايتينكتابمنالفقهيةالمسائلانظر:

قواعد71(،)4/الخلافيةالمسائلرووس)2/17(،المحرر)9/432(،

)5/185(،الفروعتصحيح)5/184(،الفروع021(،)3/رجبابن

الزركشيشرح)02/921(،لانصاف)02/921(،الكبيرالشرح

591(.)1/اللهفانإغاثة)5/701(،

.([أقرع"فاذا:و""في
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.المنكاحتصحيحاورضاهاوليهاورضابهاالزوجرضا

جامعافيكونغيرها)1(،أصابتالقرعةتكونأنيجوز:يقالولا

غيريطلقاننامره)2(ولانا،كالمعدومالمجهوللان؛الاختينبين

طالقفهيهؤلاءمنعداكومن:فيقول،القرعةأصابتهاالتي

يوقفنو؛الجميعوحرمانالجميعتوريثمنخيرفهذااحتياطا،

يومإلىيتبينلاوقد،وينكشفالحاليتبينحتىأبدافيهنالامر

القيامة.

عندللتمييزورسولهاللهشرعه،شرعيطريقفالقرعة؛وبالجملة

.الطرقمنغيرهمنأولىفسلوكه،الاشتباه

لافائهبعينها،لانسائهمنامرأةطلقإذاأبوحنيفة)3(:قالوقد

الطلاقانصرفوطىءفاذاشاء،يتهنيطأأنوله،وبينهنبينهيحال

الوطءفجعلوا،()الشافعيةمنهريرةأبيابنواختاره،)4(الاخرىإلى

تعيينا.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.(01/235)المغني:انظر

."نأمره"ولا:هـ""في

عابدينابنحاشية)3/32(،المبسوط)3/859(،القضاةروضةانظر:

بدائع)4/027(،الرائقالبحر)4/915(،القديرفتج418(،و)3/803

)3/228(.الصنائع

."و"منساقطة"الاخرىإلىالطلاقانصرفوطىءفإذاشاءايتهنيطأأنوله"

أما)2/701(،العقودجواهرفيالاسيوطي:هريرةابيلابننسبهوممن

لائههريرةبيابنقولأنذكرافقدتعالىاللهرحمهماوالنوويالماوردي

)6/69-79(.الطالبينروضة281(،)01/الحاوي.بالوطءتعيينهيصح
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القرعةفانبالوطء،التعيينمنأولىبالقرعةالتعيينأنومعلوم

لارادتهتابعوالوطءبها،يتهمولابها،إخراجهاللهقدرمنتخرج

فهوطلاقها،إرادةنفسهفيكانمنغيريشتهيأنويجوز،وشهوته

بالتشهيالتعيينمنأولىالشرعيبالطريقفالتعيين،التعيينفيمتهم

.والارادة

ثمأمتيهإحدىأعتقإذافيماقالقدأباحنيفةأنيوضحهومما

.غيرها)1(منالمعتقةيعينلاالوطءأن:إحداهماوطىء

وذلك،التحريميوجبالطلاقأنبينهماالفرق:)2(أصحابهقال

زوجته،تكونأنمختارألهعلىدلإحداهماوطىءفلما،النكاحينفي

الوطءتحريمأوجبوإنفالهالعتقماو،زوجتهليستمنيطالافاله

لاء)3(الوطوتحريم،الاخرىفيالتحريمتعينإحداهماوطىءإذافانه

هالرضاعمنكأخته،اليمينملكينافي

فان،عندكمالتحريميوجبلاالطلاق:لهمالمنازعونفقال

العدد،واستيفاءالعدةانقضاءللتحريمالموجبوإلما،مباحةالرجعة

)1(

)2(

)3(

105(،)4/القديرفتح401(،)4/الصنائعبدائع)7/89(،لمبسوط:انظر

)3/87(.الحقائقتبيين

"د".منساقطة"اصحابه"

)3/87(.الحقائقتبيين401(،)4/الصنائعبدائعنظر:و

منمثبتءداالوطوتحريمالاخرىفيالتحريمتعينإحداهماوطىءإذا"فإله

"أ".
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.)1(بذلكأصحابكمصرحوقد

التحريم،ينافيهلافالملك-التحريمنافاهوإن-النكاحأنعلى

متحققوهوملك،فيإلايجوزلاالوطءأنفيمتساويانفهما

الموطوءة.)2(لملك

فصل

،البيانقبلومات،نسائهإحدىطلقإذاماالقرعةمواضعومن

نص،ترثلمالقرعةعليهاوقعتفمن،بينهنيقرعونالورئةفان

ومهنا.،منصوروابن،طالبوأبي،حنبلروايةفي)3(عليه

.)4(الجميعبينالميراثيقسم:أبوحنيفةوقال

.()عليهيصطلحنحتىالزوجاتميراثيوقف:الشافعيوقال

القوللازمفان،بالقرعةالقولصحةعلىتدلالقولينولوازم

الصحةحالفيمطلقةفإلها،أجنبيةألهايعلممنتوريث)6(الاول

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

بدائع)3/859(،القضاةروضة471(،)1/للجصاصالقراناحكام:انظر

228(.)3/الصنائع

".كملكمتحققغير"وهو:في"ا"

معالمربعالروض)3/902(،رجبابنقواعد(،ه)01/26المغني:انظر

الانصاف371(،)31/الفتاوىمجموع181(،)3/العنقريحاشية

)5/333(.القناعكشاف44(،)23/

859(.)3/القضاةروضة(،917)5/المبسوط:انظر

روضة،(2101/)المهذب،(051)5/الوسيط،(01/428)الحاوي:انظر

02(.0)3/المحتاجمغني)3/83(،الطالبينإعانة101(،)6/الطالبين

"د".منسافطة"الاول"
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؟تورثفكيف،ثلاثا

وعدم،والهلاكللفسادوتعريضه،المالوقفالثانيالقولولازم

أضعافعلىتزيدمؤنتهكانتفربماحيواناكانوان،بهالانتفاع

ألبتة.فيهمصلحةلاوهذا،قيمته

كانعليهيصطلحنلمإنيهلكالمالأنعلمنإذافإدهنيضا؛و

ذلكمنتخلصفالقرعة،المستحقةغيرإعطاءإلىلهنإلجاءذلك

،الاخرىدونإحداهماللميراثالمستحقةأن:المعلومومن،كله

)1(،المرضفيأعتقهمإذاالعبيدبينيقرعكمابينهمايقرعأنفوجب

لفصلنصبإلماوالحاكم،)2(بإحداهنالسفرأرادإذاالزوجاتوبين

فيه-ماعلى-الجميعفتوريث،معلقةوجعلهالايقافهالا،الاحكام

مع،للتلفوتعريضهوتعويقهالمالحيسمن)3(المصلحةإلىأقرب

إليه.مستحقيهحاجة

علىقطحكومةيوقفلمألهالشارعمنعهدنافإلايضا؛و

)1(

)2(

)3(

)743(.صدليلهذكرتقدم

435(،)3/القديرفتح)2/333(،الصنائعبدائع)15/7(،المبسوط:انظر

التمهيد)2/582(،للجصاصالقرآناحكام)1/323(،الحكاملسان

العربيلابنالقرآنأحكام194(،)6/المجتهدبداية)91/266(،

الام)2/36(،المهذب)2/162(،للشافعيالقرانأحكام)3/37(،

كفاية)7/362(،الطالبينروضة)75(،لتقريبوالغايةمتن)5/06(،

)5/991(.القناعكشاف05(،)3/الاراداتمنتهىشرح74(،)2/الاخيار

."للمصلحة"اقوى:"د"وفي
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يصطلحالمفان،بالصلحعليهمايشيربل،المتخاصميناصطلاح

.الناسمصلحةتقوموبهذا،)1(الخصومةفصل

حجةلان؛الاستحقاقسببفيتساوياقد:للجميعالمورثونقال

كما،الاربفييتساويانفوجب،الاخرىكحجةمنهماواحدةكل

بالزوجية.البينةمنهماواحدةكلأقامتلو

غيروالمطلقة،الزوجةهيمنهماالمستحقة:المقرعونقال

على؟الاستحقاقسبب)2(فياستوتاإئهما:يقالفكيف،مستحقة

لواحدةبينةلاكمنوصارتاوسقطتا،تعارضتابينتينأقامتاإذاألهما

منهما.

وليست)3(،زوجةميراثمالهمناستحققد:المورثونقال

الارثفيقسم،الاخرىمنأولىالمستحقةهيتكونبأنإحداهما

تقسمفإنها،بينتينقاماوغيرهمايدفيدابةادعياكرجلينبينهما،

بينهما.

واحد.والجواب،تقدمتالتيالشبهةهيهذه:المقرعونقال

تقرعونفاممم؛تناقضتمقد:القرعةلاصحابالمورثونقال

إذاالوفاةعدةعليهاأوجبتمبالقرعةأخرجتموهافاذا،المطلقةلاخراج

)1(

)2(

)3(

رقم)5/42(البخاريصحيحانظر:

.)2357(

"هـ".منساقطة"سبب"

"زوجته"."و":"د"في
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؟الوفاةعدةتعتدفكيفمطلقهكانتفإن،الطلاقعدةمنأطولكانت

.ترث؟)1(لافكيفالوفاةعدةاعتدتواذا

،الطلاقعدةمنهماالمطلقةعلىيجب:القرعةأصحابقال

الزوجةمنالمطلقةأشكلتلماولكن،الوفاةعدةالزوجةوعلى

فيهويدخل،الاجلينبأقصىتعتدأنمنهماواحدةكلعلىأوجبنا

.للعدةاحتياطا،الادنى

فصل

الطلاقيتعينلمإحداهماماتتثمبعينها،لاإحداهماطلقولو

)2(.والحيةالميتةبينقرعوالباقيةفي

.)3(الباقيةفيالطلاقيتعين:أبوحنيفةوقال

)4(.الميتةفيتعيينهوله،فيهايتعينلا:الشافعيوقال

إيقاعيصحمنيبقولم،التعيينفيمخيرهو:الحنفيةقالت

)1(

)2(

)3(

)4(

)3/227(.الصنائعبدائع:انظر

القناعكشاف)3/222(،رجبابنقواعد)01/527(،المغنيانظر:

الشرح45(،)23/الانصاف)4/363(،النهىأوليمطالب)5/333-334(

54(.)23/الكبير

القضاةروضة)3/225(،الصنائعبدائع)01/302(،المبسوطانظر:

05(.0)4/القديرفتح869(،)3/

السراج)6/001(،الطالبينروضة)01/283(،الكبيرالحاويانظر:

941(.)1/الوهاج
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ففاتأمرينبينخيرومن،الحيةإلاعليهاالطلاق

.الاخر)2(

تعيناحدهما()1

التعيينيملكلاألهعلىالدليلأقمناقد:المقرعونوقال

المطلقة،يخرجفاله،محلهيفتولم،الافراعيملكوائما،باختياره

تقدمكما،الافراعحينمنلا،التطليقحينمنالطلاقوقوعفيتبين

.تقريره

يصحفلا)3(،الطلاقالميتةفييبتدئأنيصحلا:الحنفيةقالت

كالاجنبية.،بالقرعةفيهايعينهأن

تبينوالماابتداء،فيهاالطلاقنعينلانحن:القرعةأصحابقال

.الحياةحالفيمطلقةكانتألهابالقرعة

القرعةتخرجأنيجوزالهبدليل،مطلقةغير)4(ماتت:الحنفيةقال

مطلقةتكنلمواذا،الميتةدونالمطلقةهيفتكون،الحيةعلىعندكم

الطلاقيثبتلاكماالموتبعدفيهاالطلاقحكميثبتلمالموتقبل

.المبتدأ

فيالمطلقةهينهاتبيئاالقرعةعليهاوقعتإذا:المقرعونقال

.الحياةحال

)1(

)2(

)3(

)4(

"."د"و"هـ":"ففاتهفي

915(.)4/القديرفتج32(،)3/المبسوط:انظر

.(1/791)الفروق:انظر

عن"."مات"و":و"د"و"ب"في
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ذكرثم،امرأةعلىالقرعةخرجتإذافيماتقولونفما:قيلفان

غيرها.المطلقةأنذلكبعد

بالمذكورة،الطلاقويقع،القرعةعليهاوقعتمنإليهتعود:قيل

تكونأنإلا،بالتذكرزالوقد،الاشتباهلاجلكانتإلماالقرعةفإن

الحاكم،بحكمالقرعةكانتاو،تزوجتقدالقرعةعليهاوقعتالتي

أحمد)1(.الإمامعليهنص،إليهتعودلافالها

الذيمسالةفياباعبداللهناظراله:الميمونيأخبرني:الخلالقال

بينهن،يقرع:قاليدر،لمثم،منهنواحدةفطلق،نسوةأربعله

ذكرثم،واحدةعلىفوقعتبينهنأقرعفان:قلت،الاعبدفيوكذلك

عليها،الطلاقيقعطلقلهذكروالتي،إليهترجع:قالطلق؟التي

عليه،اشتبهلألهالقرعةفيدخلإلماهو:قال؟تزوجتفان:قلت

أقرعالحاكمكانفإن:رجللهفقالمر،قدشيءفذاتزوجتفإذا

منه،أخبر)2(ذافيالحاكملان؛إليهترجعأنأحبلا:قال؟بينهن

.)3(بينهنالإقراعفيدخلإذاالحاكمأمريغلظفرأيته

)1(

)2(

)3(

معالمربعالروض)3/233(،رجبابنقواعد524(،)01/المغني:انظر

)23/51(،والإنصافالكبيروالشرحالمقنع)3/181(،العنقريحاشية

384(.)7/المبدع223(،)3/الكافي

"كثر".:"و"و"د"و""بفي

52(.)23/الكبيرالشرح:انظر
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سألت:قالفائه،الحارثأبيروايةفيالجوابفيتوقفوقد

فوقعت،بينهنقرعوأربعمنواحدةطلقفإن:قلت،أباعبدالله

فرق-بعدماوتيقينذكرثموبينها،بينهوفرق،واحدةعلىالقرعة

عليهاوقعتالتيغيرهيالوقتذلكفيطلقالتيأن-بينهماالحاكم

:قالفيها؟العملترىفما:قلت،هذهمناعفني:قال؟القرعة

بشيء)1(.فيهايجبولم،دعها

فيهلماغيرها،المطلقةإن:قولهيقبلفلاتزوجتإذاأما:قلت

.الزوجحقإبطالمن

غيرها.المطلقةأنبينةأقامفلو:قيلفان

وقوعإلىطريقا)2(نصبتالقرعةفإنأيضا،إليهتردلا:قيل

فالقرعة،الامرنفسفيالمطلقةغيركانتولو،أصابتهافيمنالطلاق

بتزويجها.الفرقةوتأكدت،بينهمافرقت

تنكح.أنقبلذكرإذابماينتقضفهذا:قيلفان

عليهاقولهقبولففينفسها،وملكتعدتهاانقضتإذاأما:قيل

ولا،بالزوجيةلهأقرتفقد،غيرهاكانتالمطلقةأنصدقتهفإن،نظر

فلارجعياالطلاقكانفان،العدةفيوهيذكرإذاماو،لهمنازع

المطلقةإنقولهفيقبلرضاها،بغيررجعتهايملكفانه،إشكال

وهي،العدةحبسحقعليهافلهبائنا،الطلاقكانوانغيرها،

)1(

)2(

.(32/35)نصافلاا:نظرا

."تصيب":"أ"في
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فيبولدأتتولوحتىوجه)1(،منقائموالفراش،لاجلهمحبوسة

كما،قولهالقولكانغيرهاالمطلقةأنذكرفاذا،)2(لحقهالامكانمدة

غيرالبينةكانتلماولكنالشهود؛رجعثم،طلقهابالهبينةشهدتلو

متهمفالهغيرها،المطلقةإن:قولهبخلافمطلقا،إليهردتمتهمة

الحاكم.حكمبعدولا،نكاجهابعدإليهتردلاوكذلك،فيه

إلانفسها)4(وملكهاعدتهاانقضاءبعد)3(إليهتردلاالها:والقياس

انقضاءقبلراجعتككنت:عدتهاانقضاءبعدقاللوولهذا،تصدقهأن

قبلباقيةوالعدةذلكقالولو،تصديقهاأوببينةإلامنهيقبللم،العدة

.()الرجعةإنشاءيملكلاله؛منه

مجرىيجريحكمهفان،الحاكمبحكمالقرعةكانتإذاوأما

غيرها.المطلقةان:قولهيقبلفلا،بينهماالتفريق

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"ا".منمثبتوجه""من

من"ب".ساقطة"الامكان"

"و".منساقطةبعد"إليهتردلاالهاوالقياسالحاكمحكمبعدولا"نكاحها

من"د".ساقطةنفسها""وملكها

252(،)2/الحقائقتبيين،(185)3/الصنائعبدائع،(22)6/المبسوط:انظر

تفسير324(،)2/المدونة434(،)1/الانهرمجمع164(،)4/القديرفتح

344(،)3/المطالباسنى)5/604(،الاكليلوالتاج122(،)3/القرطبي

431(،)1/الوهاجالسراج55(،)2/لمهذب03(،0)8/الام،)82(التنبيه

المربعالروض104(،)7/المبدع)3/232(،الكافي036(،)5/الفروع

كشاف)3/151(،الإراداتمنتهىشرحلعنقري"،حاشية"مع)3/187(

.(485)5/النهىاوليمطالب،348()5/القناع
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فصل

عنأباعبداللهسألت:قالمهنارواهفيماتقولونفما:قيلفان

طالقإحداكما:مرضهفيفقال،ونصرانيةمسلمةامرأتانلهرجل

تنقضيأنقبلالمرضذلكفيماتثم،النصرانيةأسلمتثم،ثلاثا

يقرعأنأرى:فقالجميعا؟بهمادخلكانوقدمنهما،واحدةعدة

:قال؟للمسلمةماالميراثمنللنصرانيةيكون:لهقلتبينهما،

ثلاثةوللمسلمة،الميراثربعللنصرانية:يقولونإذهم:فقلت،نعم

وان:قال،الميراثفيرغبةأسلمتلأئها:فقلت؟لم:فقال؟ارباعه

سواء؟بينهماالميراثويكون:قلت)1(،الميراثفيرغبةأسلمت

نعم.:قال

علىبينهماالميراثقسمةعلىونص،بينهماالقرعةعلىنصفقد

القرعة؟فائدةفما،السواء

،الطلاقعدةالمطلقةتعتدحيث،العدةلاجلالقرعة:يقالولا

فيهويدخل،الاجلينبأقصىتعتدمنهماواحدةكلبأنصرحتمفاممم

فائدةللقرعةتبقىفلاهذا،وعلى،القاضيبهصرحكماأدناهما،

.العدةفيويتساويان،الميراثفييشتركانفإلهما،أصلا

بينهما،بأنهصرحقدفانه،الميراثلاجليكنلمالافراع:قيل

نأالامروغاية،العدةفيدامتماترثالمبتوتةفإن،أصلهعلىوهذا

،الموتقبلعدتهافيأسلمتثم،بالطلاقالنصرانيةعينقديكون

"ا".فيمثبت"الميراثفيرغبةاسلصتوإن:"قال)1(
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القرعةماوجميعا،ورثتاأسلمتثمجميعاطلقهمافلو،ترثفإنها

غيروالاخرى،زوجتهوإحداهماماتأنهليتبين؛المطلقةفلاخراج

ثبتوإنما،أجنبيةنهاتبينإحداهماعلىالقرعةوقعتفاذا،زوجته

وما،للميراث)1(تابعةوالعدة،المرضفيالطلاقلكونالميراثلها

إلىالطلاقحينمنعليهاينفقلملوحتى،أجنبيةفيهفهيذلكعدا

بالنفقة.تركتهفييرجعلمالموتحين

لاأنهايعلملانه؛النصرانيةحرمانفيمتهمغير)2(فهو:قيلفان

.ترث

موته.قبلتسلمأنيجوزلانها؛قائمةالتهمة:قيل

ثلاثةوللمسلمة،الميراثربعللنصرانية:قالمنقولماو

وتعليله،القوللهذاوجهولابهذا،القائلمنيعرففلا،أرباعه

أعلم.والله،منهأغربالميراثفيرغبةأسلمتبكونها

فصل

رضي-عباسابنعنزيدبنجابررواهفيماتقولونفما:قيلفإن

يدرولم،منهنواحدةفطلق،نسوةثلاثلهرجلفي-عنهماالله

")3(،الميراثمنينالهنماالطلاقمنينالهن":قال،ماتثم،أيتهن

)1(

)2(

)3(

"ا":"مامعة".في

"هـ".و"د"و"ب"منساقطة"غير"

11/283(منصوربنوسعيد551091(،رقم018(41/شيبةابيابنرواه

.(71795/والبيهقي،(17111رقم
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ذلك؟معنىوما

عليهن،الطلاقيقع:معناه:فقالعبيدابوعنهسئلقد:قيل

.جميعا)1(ويرثن

:هرم)2(بنعمروحديث:لاحمدقلت:منصوربنإسحاقوقال

يرثناليس:قال"؟)3(الميراثمنينالهنماالطلاقمن"ينالهن

.)4(الطلاقعليهنيقعكذلك:قال،بلى:قلتجميعا؟

ذكرهوانما،مذهبهولااحمد،قولذلكأنعلىيدللاوهذا

وقوعفيبقولهقالومنمالكبهيحتجقدوهذامذهبا،لاتفسيرا

.()الجميععلىالطلاق

وقوعالمراديكونأنوهواخر،معنىكلامهويحتمل:قلت

الميراثيحرمكمابغيرها،اوبالقرعةتعينمنهنواحدةعلىالطلاق

منينالهنالذيمثلالطلاقحكممنينالهنمافيكون،منهنواحدة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

فيوالنهاية)7/795(،البيهقيسننوانظر:)4/234(.الحديثغريب

685(.)11/العربلسان142(،)5/الحديثغريب

قتادةعليهصلى،معينبنواحمدولقه،البصريالازديهرمبنعمرو

تهذيب)6/267(،والتعديلالجرح:انظر-.تعالىالله-رحمهدفنبعدما

49(.)8/التهذيبتهذيب276(،)22/الكمال

قريبا.تخريجهتقدم

)1/705(.منصوربنإسحاقروايةاحمدالاماممسائل

الحكامتبصرة)926(،الكافي8(،ه4)2/المعونة(،15)3/المدونة:انظر

)4/87(.الجليلمواهب145(،)4/الجليلمنح64(،)2/
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يدللا)1(لفظهفان؛أظهر-تعالىاللهشاءإن-وهذا،الميراثحكم

الطلاقكانإذاإلاذلكيقالأنيمكنولاجميعا،يرثنانهنعلى

عباسابنيطلقفكيف،الاقوالأحدعلىالمرضفيكانأو،رجعيا

معالصحةفيطلقتبائنةمطلقةويورث،واحدةبطلاقالجميع

أعلم.والله،إشكالفيهيكنلمذكرنابماكلامهفسروإذا؟زوجات

فصل

أحدهم:فقال،عدةمماليكلهرجل:لاحمدقلت:حربقال

مشتبهة.مسألةهذه:قال؟يبينولم،حر

)3(،بالقرعةيخرجأنهعلىالجماعةيةروفينص)2(قد:قلت

وحنبل،،أبيهعنمحمدبنوبكر،الميمونيروايةفيذلكعلىنص

ومهنا.،إبراهيمبنواسحاق،طالببيو،والمروذي

فيحتمل،منهتوقف"مشتبهةمسألة"هذه:حربروايةفيوقوله

بالقرعة؟أوباختيارهتعينهل،الحكممشتبهةأنها:بالاشتباهيريدأن

بالقرعة.يعينأنهعنهالمتواترمذهبهولكن

أنه:بالاشتباهيريدأن-تعالىاللهشاءإن-أظهروهوويحتمل

)1(

)2(

)3(

"أ".منساقطة"لا"

حمد"."نمق"ب":في

،(455)2/الاراداتمنتهىشرح،(99)5/الفروع،938(/1)4المغني:انظر

)441(،الارشاد)4/635(،النهىاوليمطالب)4/946(،القتاعكشاف

.)348(الساغببلغة،)384(الصغيرلجامع،)368(التذكرة
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للحريةإنشاءيكوننو،حراأحدهمكونعنإخبارايكونأنيحتمل

كانإنحر""احدهم:قولهفان)1(،مختلفوالحكم،أحدهمفي

غيرواحدعتقعنخبرفهوإخباراكانوإن،معينلغيرعتقفهوإنشاء

)2(
اشتباهها.وجهفهدا،معين

بالقرعة.أخرجمراده)3(يبينولمماتفان،وبعد

"./)1(-في"ا":"يختلف

."معين"واحد:أ""في")2(

.""يتبين:"ا"في)3(

108



فصل

فهويطلعليغلامأول:قالرجلعنعبداللهأباسألت:مهناقال

هذا،فياختلفواقد:قال؟كلهمعبيدهطلعأو:لهغلامانفطلع،حر

خرجتفأيهم،بينهميقرع:قالفيه؟أنتتقولماأخبرني:قلت

)1(
عتق.!رعته

امرأةأول-:نسوةأربعوله-قالرجلعنعبداللهأباوسألت:قال

قلت:،أيضاهذافياختلفواقد:قال؟كلهنفطلعن،طالقفهيتطلع

قلت:،تطليقةبينهنيقسم:بعضهمقال:فقالبشيء،فيهأخبرني

القرعةعليهاخرجتفأيتهن،بينهنيقرع:فقال،بقولكفيهأخبرني

)2(.طلقت

يتقدملامابهويراد،غيرهعلىيتقدممابهيراد""الاوللفط:قلت

وتاخرغيرهتبعهإذاإلااولايكونلا:الأولالمعنىوعلى،غيرهعليه

فيصح،غيرهعنهيتاخرلموإن،اولايكون:الثانيالمعنىوعلى،عنه

ولدإلالهيولدلمأو،واحدةامرأةإلايتروجلممنيقولأنهذاعلى

لي.ولدمولودأولوهذا،تزوجتهاامرأةأولهذه:واحد

ثم،ولدافولدت،حرفهوتلدينهمولود)3(أول:قالإذاهذاوعلى

أشتريهمملوكأول:قالولوالولد)4(،ذلكعتقشيئا،بعدهتلدلم

)1(

)2(

)3(

)4(

.(1/49)9الانصاف،(263)3/رجبابنقواعد،(41/904)المغني:انظر

.(1/49)9الإنصاف،31(1)6/المبدع،(263)3/رجبابنقواعد:انظر

"ولد":"هـ""د""ب"في

.(1/39)9الانصاف:انظر
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أول:قالوإذا،غيرهبعدهيشترلموإن،المشترىالعبدعتقحرفهو

)1(منهمفطليع،طالقفهيتطلعامرأةأولأوحر،فهولييطلعغلام

احدهماختصاصوليس،أولايكونلان)2(صالحمنهمفكل،جماعة

منهمطلعلوفإنه،بالقرعةأحدهمفيخرجالاخر،مناولىبذلك

يستحقفالذي،جماعةطلعفإذا،والمطلقةالحرهولكانمعينواحد

.)3(بالقرعةفيخرج،معينغيروهوواحدمنهموالطلاقالعتق

لم:يقالولهذا،أولفيهميكنلمالطلوعفيتساوواإذا:قيلفإن

المعلقيقع)4(فلا،الشرطيوجدفلمالآخر،منأولأحدهميجىء

وقوعفييشتركواأنوجبالاوليةفياشتركواقدالجميعكانوإن،به

.()والطلاقالعتق

فياشتركوا-إذابالجميعوالطلاقالعتقوقوعنوىإن:قيل

والطلاقالعتقوقوعنوىإذافيماكلامناوانما،بالجميعوقع-ذلك

وجبالصفةفيجماعةاشتركفإذا،بالاوليةموصوفواحدفي

فغاية،المطلقوتقيدالعامتخصصالنيةفإن،بالقرعةأحدهمإخراج

بنيتهخصص)6(لكنه،الشرطفيجماعةاشتركقد:يقالأنالامر

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"ب".من"مثبتة"منهم

"ب":"يصلح"في

القناعكشاف711(،)4/النهىأوليمطالب)91/49(،الانصافانظر:

942(.)5/الفروع525(،)4/

"ا".منمثبتة"فلايقع"

)91/19(.الإنصافانظر:

"أ".منمثبتة"لكنه"
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.احدوا

نية؟لهتكنولمطلقلوفيماتقولونفما:قيلفان

لانه؛بالجميعلابواحدوالطلاقالعتقيقعفانما،أطلقلو:قيل

فردايكونأنيقتضيوهذا،تطلعامرأةولو،يطلعغلامأول:قال

وامرأة،غلمانيمنغلام:قالفكانه،الجملةمجموعلا،جملةمن

قدمنهمواحدوكل،والطلاقالعتقمستحقأوليكون،نسائيمن

بالقرعة.فيخرجواحدفيذلكأوقعإنماوهو،الصفةبهذهاتصف

فسادتقدموقد،بتعيينهيعين:يقولأنفامابهذا،يقوللاومن

التعيينمنأولىللتعيينطريقاالشارعجعلهبماالتعييننوذلك)1(،

والاختيارهبالتشهي

إنمافانه،يصجلاأيضاوهذا،ويطلقنالجميعيعتق:يقالنواما

ذلك.فيصريحوكلامه،الجميعفيلاواحدفيوالطلاقالعتقاوقع

أيضا؛يصجولا،امرأةتطلقولاواحديعتقلا:يقالنوإما

المعلق)2(لوقع،بهانفردتأو،بالطلوعانفردلوفانه،الوصفلوجود

اشتركفقد،بالاوليةالاتصافعنتخرجهلالهغيرهومشاركة،به

بالقرعة.فيخرج،منهمواحدوالمراد،الوصففيجماعة

حر،فهوتلدينهولدأول:قاللوفيماتقولونفما:قيلفان

)1(

)2(

.ص)777(

"و".و"هـ"و"د"و"!"و"ب"منسافطة"لوقع"
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؟الاولهوأيهمايدريلااثنينفولدت

يقرع:قالمنصور،ابنروايةفيعليهنصبينهما،يقرع:قيل

قبلأحدهمايطلعأننظيروهذاعتق)1(،القرعةأصابتهفمنبينهما،

هبالطلوعالتعليقمسألةفييشكلثم،الاخر

وأولدانوفيه،الكيسمثلتضعبأنمعا،ولدتهمافلو:قيلفان

أكثر؟

غلامأولمسألةفيقولهقياسعلى،بالقرعةأحدهمايخرج:قيل

معا.فطلعاحر،فهولييطلع

الاوليةلانجميعا؛يعتقاأنويحتمل"المغني")2(:فيقال

من:المسابقةفيقاللوكما،فيهماالحريةفثبتتجميعافيهماوجدت

.العشرةفياشتركاائنانفسبق،عشرةفلهسبق

.شاء)3(أيهمايعتق:النخعيإبراهيموقال

لان؛فيهماأوللالانه؛منهماواحديعتقلا:)4(حنيفةأبووقال

.الاولسبقالاوليةشرطومن،للآخرمساومنهماواحدكل

)1(

)2(

)3(

)4(

)91/19(،الكبيرالشرح095(،)2/الكافي)14/804(،المغنيانظر:

19(.)91/الإنصاف)934(،الساغببلغة525(،)4/القناعكشاف

عدالقو19(،)15/الفروع19(،)91/الكبيرالشرح:وانظر4(.)14/90

525(.)4/القناعكشاف19(،)91/الانصاف2(،)50الاصوليةوالفوائد

.(41/904)المغني:انظر

142(.)3/الحقائقتبيين171(،)9/الرزاقعبدمصتف:انظر
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كالواحد،أولافكانا،غيرهمايسبقهمالمهذيننولنا:قال)1(

واحداملكلومابدليلثان)2(،بعدهيأتيأنالأولشرطمنوليس

يعتقاأنفامافيهماموجودةالصفةكانتواذاشيئا،بعدهيملكولم

.قبل)3(منذكرناماعلىالقرعةوتعينه،أحدهمايعتقأو،جميعا

حر،فهوتلدينهولدأول:قاللوفيماالحكموكذلك:قال

.)4(كذلكفيهمافالحكم،معاوخرجااثنينفولدت

فصل

ذكر(:"المغني")فيقالحيا،والثانيميتاالاولولدتفان

وقال)7(.حنيفةأبوقالوبهمنهما،الحييعتقأنه)6(:الشريف

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

.(41/904)المغني:انظر

"ا".منساقطة"ثان"

قبل".مرما"على:"ا"عداالنسخفي

.-تعالىاللهرحمه-قدامةابنكلامانتهى

الفروع19(،)91/الكبيرالشرح)2/6(،المحرروانظر:)14/804(.

منتهىشرح)5/19(،لفروعتصحيح)9/49(،الانصاف)15/19(،

النهىأوليمطالب)4/125(،القناعكشاف)2/588(،الارادات

الصغير)385.الجامع)936(التذكرة71(،1)4/

توفي.القاضيعليابوالهاشميموسىابيبنمحمدبنأحمدبنمحمد

طبقات)1/371(،بغدادتاريخانظر:-.تعالىالله-رحمههـ428سنة

925(.)15/المنتظم335(،)3/الحنابلة

المبتديبداية)1/266(،الكبيرالنافعشرحهمعالصغيرالجامعانظر:

الحقائق-تبيين)5/162(،القديرفتج)7/134(،المبسوط)1/101(،
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:قالمنهما،واحديعتقلا)2(:والشافعيومحمد)1(،،يوسفأبو

الميت،فيوجدإنماالعتقشرطلان؛تعالىاللهشاءإنالصحيحوهو

به.اليمينفانحلت،للعتقبمحلوليس

بدليل،ولدأوللانه؛فيهوجدالعتقشرطإن:قلناوانما:قال

عتقت.ميتاولدافولدت،حرةفانتولدتاذا:لامتهقاللوأنه

اليمينفتعلقت،الميتفي)3(يستحيلالعتقأن:الاولووجه

عتق،حيافضربهحر،فعبديفلاناضربتإن:قاللوكما،بالحي

عقدقصدأنه)4(العادةطريقمنمعلومولانه،يعتقلم،ميتاضربهوإن

الحياةفتصيرحيا،يكونأنوهو،فيهالعتقيصحولدعلىيمينه

.حر)6(فهوحياتلدينهولدأول:قال()وكأنه،فيهمشروطة

ولدأولأو،ولداولدتإذا:قالإذا:المحرر"")7(صاحبوقال

)1(

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

الجوهرة)2/87(،البدايةشرحالهداية/185الانصافإيثار141(،)3/

.()1/891المنيفةالغرة(،201)2/النيرة

السابقة.لمراجع:انظر

المطالباسنى)12/901(0الطالبينروضة)7/947(.الوسيطانظر:

)4/594(.المحتاجمغني)4/436(،

وفي)14/804(،المغنيفيلماالموافقوهو"يستحيل"،"أ":فيكذا

"مستحيل".:النسخباقي

"العبادة".:"أ"في

"فكانه".:المغنيفي

.-تعالىاللهرحمه-قدامةابنكلامانتهى

تيمية.ابنالبركاتأبو
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حر)1(،تلدينهولداخر:قالأو،حياثمميتافولدت،حرفهو،تلدينه

على؟الحييعتقفهلشيئا،بعدهتلدلمثمميتا،ثمحيافولدت

)2(ا
يتين.1رو

وأشكل،ولدينفولدتحر،أمتي)3(تلدهماأول:قالوان

أخطأتهأعتقهالذيأنللناسيبانفان،بالقرعةأحدهماأعتق،السابق

.)4(وجهينعلىالاخر؟يرقوهل،عتقالقرعة

أصلين:علىمبنية،والاخرالاولمسالة:قلت

كعدمه،وجودهويصير،الميتحكميسقطهلألهحدهما:

كالحي؟حكمهيعتبرأو،فيهالعتقنفوذلامتناع

أويكفي،غيرهبعده()يأتيأنالاولشرطمنهل:الثانيالاصل

؟غيرهيلحقهلموان،بهمبتدءاسابقاكونهفيه

ظاهر.إشكالففيها،الولادةمطلقعلىالحريةتعليقمسألةماو

ميتاولدتفاذاحر،فهوولداولدتإذا:يقولأنصورتهافان

عتقنعتبرهلمفان،نعتبرهاولاالميتحكمنعتبرانفاماحيا،ثم

بعتقه،وحكمنااعتبرناهإنالمولود)6(هولاله؛الحي

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

"د".منساقطةحر"تلدينهولداخر:قالاوحئا،ثمميتا"فولدت

65(المحرر)2/

من"ا".ساقطة"تلده"

4(.المحرر)2/

"ا".منساقطة"يأتيأنالاولشرطمن"هل

.المدد"":و""وفي،"دح":"ب"في
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فيه.الصفةلوجود؛الحيبعتقيحكمأنينبغي)1(فكذلك

بوجوداليمينانحلتوقدالتكرار،تقتضيلا"إذا":قيلفإن

)2(.الثانييعتقفلا،الحكمبهتعلقوقد،الأول

فينكرةولدا("ولدتإذا":قولهلكن،القولهذاماخذهذا:قيل

فيعم،الولادةالعتقسببجعلقدوهو،ولدكلفيعم،الشرطسياق

عموم:والثاني،والسببالمعنىعموم:أحدهما،وجهينمنالحكم

عامة.النكرةبوقوعاللفط

وقوعمنالمستفادالعمومبلالتكرار)3(،النكرةاقتضاءغيروهذا

يأ:قولهفيو"من""أي"فيالعمومبمنزلةالشرطسياقفيالنكرة

فما،عاموهذا،عاملفطفهذاحر،فهر،ولدتهمنأو،ولدتهولد

العمومين؟بينالفرق

قوله:فيوالعموم،الشرطأداةنفسفيهاهناالعموم:قيلفان

فيلا،الشرطفعلمتعلقهوالذيالمفعولفيولدا"ولدت"إذا

أداته.

هوالذيالمفعولنفسهيو"أي""من"فيالشرطأداة:قيل

علىبالنصب"من")4(محلعلىنحكمولهذا؟الفعلمتعلق

)1(

)2(

)3(

)4(

و"هـ".من"أ"مثبتة"فكذلك"

)7/134(،المبسوطانظر:

.)5/162(

التكرار".إذا"اقتضاءفي"ا":

محلها"."علىفي"أ":

القديرفتح)ه/162(،الهدايةشرحالعناية
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المفعوللنفسالاداةفيائذيفالعموم،"أي"فيويظهر،المفعولية

يريدأنإلااللهمولدا،ولدتإذا:قولهفيبعينهوهوالمولود،

العامتخصيصباببمنفيبقى،العموميريدولابواحد،التخصيص

)1(.بالنية

فصل

أعتقهالذيأنبانإن"إله:السابقأشكلإذامامسألةفيوقوله

فيهينشىءألهلا،مباشرتهحينمنبعتقهحكمأي("عتقالقرعةأخطاته

علىسابقوهو،سببهإلىمستندعتقهفانالذكر،حينمنالعتق

الذكر.

القرعةأنمأخذهما:لماوجهينعلىالاخر؟يرق"هل:وقوله

منشئة.أوكاشفة

)2(.القرعةإنشائهبعديرتفعلم،للعتقمنشئةإلها:قيلفان

ولا،الكشففيخطاهاتبينالالا؛الآخررقكاشفةالها:قيلوإن

.وظهورهتبينهعندإعمالهاوخفائهالامراستبهامعندإعمالهامنيلزم

العتقاختصالأمرأولفيكانلو)3(والظهورالتبينأن:يوضحه

.الحالاثناءفيفكذلك،بهيؤثربمن

)1(

)2(

)3(

من"أ".مثبتة"بالنية"

".القرعةانشاتهان"بعد:في"هـ"

.اذا"":و"و"""بفي
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الاشكالباستمرارمشروطالقرعةحكماستمرارأنالمسألةوسر

.أقيس)1(وهذا،استمرارهاشرطزالالاشكالزالفإذا

إلىطريقاالشارعنصبهاالتيبالطريقبعتقهحكمقد:يقاللكن

الشارعحكمبأمرعتقفقد،الامرنفسفييخطىءأنجازوإن،العتق

عتقه؟يرتفعفكيف،بهيعتقان

أخطأتهمنوأن،عتقهباستمراريقالأنيبعدفلاهذا،وعلى

بالنسيانحكمهازالقدبالعتقمباشرتهلان؛رقهعلىيبقىالقرعة

لمكألهحتى،وأبطلتهالمباشرةتلكحكمنسختوالقرعة،والجهل

نأيبعدلافهذا،إبطالهيجوزفلا،القرعةإلىالحكموانتقل،يكن

أعلم.والله،يقال

فصل

يكونالرجلفي،ابيهعنمحمدبنبكرروايةفياحمدالامامقال

فتخرج،بينهمايقرع:قال،بإحداهمايخرجأنيريدوهو،امرأتانله

القرعة؟يريدولا،الاخرىبرضاإحداهما)2(تخرجاواحداهما،

.بينهما)3(أقرعوالا،رضيتفقدبهاخرجإذا:قال

)1(

)2(

)3(

.(121)2/الاحكامتبصرة(،111)4/الفروق:انظر

من"ب".سافطةإحداهما"تخرج"أو

عمدة،(238)7/المحرر،2(50)7/المباع،(135)3/الكافي:انظر

النهىأوليمطالب)5/991(،القناعكشاف"،العدة"مع)947(الفقه

05(.)3/الاراداتمنتهىشرح)5/278(،
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إذافاما،التشاحعندهوإلمابينهماالافراعأنعلىيدلوهذا

وإن،قرعةغيرمنبهايخرجانفله،ضرتهابخروجإحداهمارضيت

بغيربهاويخرج،ذلكلهافليس،بقرعةالااخرجلا:وقالتكرهت

عندالقرعةعلىالامروقفوإلمابها،الخروجيملكفإلهرضاها،

لها.الضرةمشاحة

والبيع،الشراءفي)1(القرعةعنأحمدسالت:حربقال

.باسلا:قال؟عليهفيقترعون،الشيءيشترونالقوم:قلت)2(

.بختانابنروايةفيقالوكذلك

ويقترعون،اجزاءيجزئونهثم،الشيءيشترونلاألهم:هذاومعنى

.أخذهنصيبلهخرجفمنالانصباء،تلكعلى

فصل

قالا:،أحمدعندالاذانفيتشاحارجلينرأيت:أبوداود)3(قال

اقترعا،ولكنلا،:فقال،يختارونمنفينظرالمسجد،أهليجتمع

.)4(وقاصأبيبنسعدفعلكذلك،أذنالقرعةأصابتهفمن

)1(

)2(

)3(

)4(

من"ب".ساقطة"القرعة"عن

من"جى".مثبتة"قلت"

.()3/791رجبابنقواعد:وانظر)28(.المسائلفي

تخريجههتقدم
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)1(التقديمعلىمقدمبالقرعةالتقديمأنفيصريحوهذا:قلت

.)2(الجيرانبتعيين

ذلك؟مثلالامامةفيتقولونفهل:قيلفان

قدالقرعةفإن)3(،الجيرانيختارهمنفيهايقدمبللا،:قيل

.)4(كارهونلهكثرهمقومايؤمأنويكره،يكرهونهمنتصيب

عبداللهأبيإلىفتحاكمناالاذانفيعميابننازعني:أبوطالبقال

يومالأذانفيتشاحوا!ك!ي!اللهرسولأصحابإن:فقال-،اللهرحمه-

القرعة،إلىأذهبفأنا،(-)عنهاللهرضي-سعدبينهمفاقرعالقادسية

.اقترعا)6(

بينهم.الاذاننوبتقسمأنوهو،اخرقولالمسالةوفي:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

."ملتقدا":ث!و"و"ا"في

القناعكشاف)1/065(،النهىأوليمطالب)1/315(،المباعانظر:

المقنع،(111)4/الفروق،(125)3/العنقريحاشيةمعالروض،235(1/)

منالفقهيةالمسائل)2/96(،المستوعب72(،)1/الصغرىالرغاية)23(،

.64()الساغببلغة،()47الفقهفيالتذكرة،(1/411)الروايتينكتاب

.(5)2/الفروع،(1/473)القناعكشاف:انظر

)097(،ماجهابنسنن)036(،الترمذيجامع)395(،داودبيسنن:انظر

الطبرانيمعجم،357(/)1شيبةأبيابنمصنف4(،11)2/لرزاق1عبدمصنف

صحبح،(ه3/)هحبانابنصحيح،(891)3/الشاميينمسند،(11ه/1)الكبير

.(11)3/خزيمةابن

تخريجه.مد

.327()28/الانصاف،(044)6/الفروع:انظر
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فيوجدت:قاللوهاب)1(عبدبنالحسنأخبرنا:الخلالقال

بنعاصمعن،الربيعبنقيسعن)2(،غنامبنطلقعن،كتابي

ثلاثةنفرا"أن:عمرابنعن)4(،النهديعثمانأبيعن)3(،سليمان

للثاني()وقضىبالفجر،لاحدهمفقضى،الأذانفيإليهاختصموا

.والعشاء")6(بالمغربللثالثوقضى،والعصربالظهر

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

هـ692سنةتوفي.الخطيبولقهابومحمد،العنبرابيبنعبدالوهاببنالحسن

.83(/)13المنتظم،35(0)7/دبغدتاريخ:انظر-.تعالىاللهرحمه-

وهو"،غنامبن"طلقوفي"أ":عمار"،بن"طلق:"ا"عداالنسخجميعفي

أفا."الربيعبن"قيسشيوخهمنوذكرالتهذيبرجالمنوهو.الصواب

بنطلقوهو.أعلموالله،الرجالكتبفيذكرالهأجدفلمعمارابنطلق

وابنسعدابنولقه،الكوفيأبومحمدالتخعيمعاويةبنطلقبنغنام

سعدابنطبقاتانظر:-،تعالىالله-رحمههـ211سنةتوفي،حبان

)01/024(،النبلاءأعلامسير)13/456(،الكمالتهذيب)6/371(،

.(691)15/الاسلامتاريخ

المدينيوابنأحمدو،لمه،البصريأبوعبدالرحمنالاحولسليمانبنعاصم

الجرحانظر:-،تعالىالله-رحمههـ142سنةتوفي.وغيرهمسعدوابن

النبلاءأعلامسير)13/485(،الكمالتهذيب)6/343(،لتعديلو

)8/93(.المنتظم)6/13(،

الإمامالنهديأبوعثمانالبصريعمروبنملي":"وقيلملبنعبدالرحمن

سنةتوفي.وغيرهموأبوحاتمالمدينيبنوعليأبوزرعةو،لمه،الحجة

النبلاءأعلامسير)3/89(،الإصابةانظر:-.تعالىالله-رحمههـ001

)5/283(.والتعديلالجرح424(،)17/الكمالتهذيب175(،)4/

من"أ".ساقطة"وقضى"

وذكره)5/928(،الباريفتحفيرجبوابنالمؤثفذكركماالخلالرواه

04(.)3/الاوسط.عنهاللهرضيعمرعنالمنذرابن

814



؟عبيدهمنعبدعلىامرأةتزوجرجلعنأحمدسالت:مهناقال

.أحسنهم)2(منأعطيها:فقالأعبد)1(؟عشرةله:فقلت.جائز:فقال

له:فقلت،أوسطهممنيعطيهاولكن،ذلكلهليس:أبوعبداللهفقال

هذا؟فيالقرعةتستقيم:فقلتنعم؛:فقال؟بينهميقرعأنترى

.العبيد)3(بينيقرعنعم:فقال

مسائل:ثلاثهاهنا:فلت

.عبيدهمنبعبدلهيوصيأن:إحداها

.عبيدهمنعبدايعتقأن:الثانية

!عبيدهمنعبذايصدقهاأن:الثالثة

إليهم،الامرفوضلالهشاءوا؛ماالورثةيعطيه:الوصيةففي

التعيين.فيلهمالاختياروجعل

بالقرعة.أحدهميخرج:العتقمسألةوفي

)1(

)2(

)3(

"أ".منمثبتةعبد"عشرةله:فقلتجائز.:"فقال

"و".منساقطةاحسنهم"منأعطيها:"فقال

العبيد"بينيقرعنعم:فقالهذا؟فيالقرعةتستقيم:فقلتنعم،:"فقال

"ب".منساقطة

31(،)2/المحرر86(،)3/الكافي221(،)3/رجبابنقواعد:انظر

013(.)1/الموقعينإعلام(،)01/113-114المغني
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والثانية:،الوسطيعطي:إحداهما،روايتان:المهرمسألةوفي

.)1(بالقرعةواحدّايعطي

ابنروايةفيأحمدفقال،عبيدهمنعبدعنهيعتقانأوصىوإن

)2(.ِ
يعتق:هدينعبديأحدأعتقوا:فقال،وصىرجلفيمنصور

.بينهما)3(يقرع،العتقفيتشاحاإنولكن،أحدهما

فصل

أقام،يدعيهلارجليدفيعبدعنأباعبداللهسألتأبوالنضر:قال

قامو،يملكهوهووكذا،بكذامنيالعبدهذاباعفلاناأنالبينةرجل

قامو،يملكهوهو،عليالعبدبهذاتصدقفلاناأنعلىالبينةالاخر

)4(
يوقتواولم،يملكهوهو،ليالعبدهذاوهبفلاناأنالبينةخر

يكذب،تكاذبتهاهناالبينةأرى:قال؟كلهمعدولوالبينةوقتا،

)5(
اقرعثم،ايديهمفيفاجعلهالاخر،شهودرجلكلسهود

)6(.
باعنيلقدباللهتحلفه:قلت،وحلفأخذهالعبدلهوقع!من،بينهم

الله،شاءإنواحدهو:قاللي؟العبدهذانأو،يملكهوهوالغبدهذا

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

السابقة.المراجع:انظر

و".9منساقطة"منصور"

487(،و)4/473النهىأوليمطالب528(،و)4/358القناعكشافنظر:

)8/122(.المغني

"الاخر"."أ":عداالنسخجميعفي

من"ا".ساقطة"كل"

254(.)3/رجبابنقواعد:انظر
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حدثنا،هريرةأبيحديثإلى:قالهذا؟فيذهبتشيءندإلى:قلت

اللهرضي-أبوهريرةحدثنا)1(همامعنمعمر،حدئنا،عبدالرزاق

إذا":جم!ييهاللهرسولوقال:منهااحاديثفذكر!يه!يواللهرسولعن-عنه

.عليها")2(فليستهمااستحباهاأواليمينعلىالرجلانأكره

")4(،"مختصرهفيالخرقيذكرهاالتيالمسالةهي)3(هذه:قلت

لهاو،يملكهالاألهواعترفغيرهما،يدفيالدابةكانتولو:فقال

وسلمتحلفصاحبهقرعفمنبينهما،أقرععينايعرفهلالأحدهما،

إليه.

قولهفالقول،يدهفيالدابةمنأنكرهماإذا:(")"المغنيفيقال

أعرفلا:وقاليملكها،لاألهاعترفوان،خلافبغيريمينهمع

فمنبينهما،أقرععينا،أعرفهلالاحدكماهي:قالأو،عيناصاحبها

اللهرضي-أبوهريرةروىلما،إليهوسلمت،لهالهاحلفصاحبهقرع

النبيفأمرهما،بينةمنهمالواحديكنلمعيناتداعيارجلين"أن-:عنه

ولالهماأبوداود)6(،رواهكرها"مأحبا،اليمينعلىيستهماأن!ك!يو

)11

)2(

)3(

)41

)61

بنولقه،المتقنالمحدثابوعقبةالصنعانيالابناويكاملبنمنبهبنهمام

تاريخانظر:-،تعالىاللههـ-رحمه131سنةتوفي.حبانوابنمعين

)03/892(.الكمالتهذيب311(،)5/النبلاءاعلامسير)224(،الدارمي

تخريجه.تقدم

."و"و"هـ"و"د"و""بمنيماقطة""هي

)14/392(."المغني"معالخرقيمختصر

.(182)92/الكبيرالشرح:وانظر)14/392(.

=تقدموقد)3616(.بينةبينهماوليسشيئايدعيانالرجلينبابالقضاءفي
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عندتميزوالقرعةيد،ولامنهمالواحدبينةلاالدعوىفيتساويا

موته.مرضفيغيرهملهماللاعبيداأعتقلوكما،التساوي

لكلكانتوان،خلافبغيرلهحكم،بينةلأحدهماكانتإنوأما

إحداهما:بوالخطاب)1(،ذكرهما،روايتانففيه،بينةمنهماواحد

بينة.تكنلملوكمابينهما،ويقرع،البينتانتسقط

ذكرلأده)3(؛الخرقيكلامظاهرهو)2(القاضيذكرهالذيوهذا

عنهذاوروي،يكنلمأوبينةمعهمايكونأنبينيفرقولم،القرعة

وأبي)6(إسحاققولوهو-عنهمااللهرضي-(الزبير)وابنعمر)4(ابن

)7(
لماوذلك)9(،الشافعيقوليولمحديم،)8(مالكعنروايةوهو،.-

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

)744(.صمفصلاتخريجه

الكبيرالشرح)3/254(،رجبابنقواعدوانظر:)2/913(.الهداية

.)92/186(

)377(.الصغيرالجامعفيابويعلى

)14/392(.المغنيمعالخرقيمختصر

)3/561(،الاراداتمنتهىشرح)6/573(،النهىاوليمطالبانظر:

)92/186(.الكبيرالشرح

أوليمطالب:وانظر927(.)8/وعبدالرزاق4(،10)4/شيبةابيابنرواه

341(،)6/الام561(،)3/الاراداتمنتهىشرح)6/573(،النهى

357(.)14/المعرفة

)92/186(.الكبيرالشرح(،111)1/إسحاقمسند

.()92/186الكبيرالشرح492(،)14/المغني:انظر

.(4/111)الفروق:انظر

=الام545(،)2/شدادلابنالاحكامدلائل)01/437(،البيهقيسنن:انظر
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امر،في!يماللهرسولإلىاختصمارجلين"أن:المسيبابنروى

النبي!فاسهم،واحدةعدةعلىعدولبشهودمنهماواحدكلوجاء

حجتانالبينتينولان"مسنده")2(،فىالشافعىرواه".
)1(

كالخبرين.فسقطتا،الاخرىعلىلإحداقماترجيحغيرمنتعارضتا

استعمالهماكيفيةوفي.البينتانتستعمل)3(:الثانيةوالرواية

:روايتان

)1(

)2(

)3(

الحارثقولوهوبينهما،العينتقسم:إحداهما

المغني"شرحه"معالمنهاج431(،)7/الوسيط)263(،التنبيه24(،ه)6/

/4(.)048

السننوفي)01/437(،والبيهقي)893(،المراسيلفيابوداودرواه

ابن:يعنيا.هـ.عنه"صحيح"هوكثير:ابنقال491(و)4/391الصغير

الاوسطالمعجمفيالطبرانيورواه041(،)2/الارشادانظر:.المسيب

الحافظقال.عنهاللهرضيهريرةابيحديثمن)7993(رقم581()4/

رواهاباداودانإلا"حسن:الطبرانيإسنادعن-تعالىاللهرحمه-حجرابن

)2/178(.الدرايةا.هـ.أباهريرة"يذكرولمالمسيببنسعيدمرسلمن

وقال)4/801(.الزايةنصب295(،)2/الملقنلابنالمنهاجتحفة:وانظر

ضعيف"وهوالرقاشيزيدبنأسامةوفيهالاوسطفيالطبراني"رواهالهيثمي

602(.)4/الزوائدمجميعهـ..ا

نسبهوقد.الشافعيإسنادوذكر2(،ه)14/7المعرفةفيالبيهقيذكره

الشرحفيوابوالفرج)14/492(،المغنيفيقدامةابنالشافعيلمسند

فياجدهولم)2/947(.السبيلمنارفيضويانوابن)92/187(،الكبير

منه.المطبوع

الشرح(،ه21)6/لفروع2(،ه4)3/رجبابنقواعد)2/913(،الهداية

)92/187(.الكبير
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حدو()حنيفةوأبيوحماد)4()3(شبرمةوابنوقتادة)2()1(،العكلي

رسولإلىاختصمارجلينأن":أب!موسىروىلما)6(،الشافعيقولي

رسولبهافقضى،لهألهاالبينةمنهماواحدكلقامو،بعيرفيلمجوالله

قسمته.فيفتساويا،دعواهفيتساويالهماولا،)7("نصفينبينهماعصيمالله

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)92/187(.الكبيرالشرح492(،)14/المغني:انظر

الكبيرالشرح)14/492(،المغنيوانظر:)8/281(.عبدالرزاقرواه

.)92/187(

الكبيرالشرح)14/492(،المغنينظر:و)8/281(.عبدالرزاقرواه

.)92/187(

)4/386(،شيبةأبيابنمصنفنظر:و281(.)8/عبدالرزاقرواه

)92/187(.الكبيرالشرح492(،)14/والمغني

المبتدي)6/238(،بدايةالصنائعبدائع04(،)17/المبسوطانظر:

184(.)3/الفقهاءتحفة)4/315(،الحقائقتبيين)1/916(،

المنهاج)263(،التنبيه)01/438(،البيهقيسنن341(،)6/الامانظر:

)2/545(،دشدلابنالاحكامدلائل"،المحتاجمغني"مع)4/048(

904(.)1/للسخاويالمرضيةالاجوبة

والنسائي361(،)هوأبوداود2(،هو)1/7)1/223(،العللفيأحمدرواه

والبيهقي9(،)4/هوالحاكم(،ه)799رقم)3/387(الكبرىفي

هوهذاسعيدبنومحمدخطأ"هذا:النسائيقال.لهللفطو)01/436(

في،عروبةأبيبنسعيدخالفهالخطأكثيرألهإلاصدوقوهوالمصيصي

ولمالشيخينشرطعلى"صحبح:الحاكموقال"ا.هـ.متنهوفيإسناده

أبيسننمختصرا.هـ."ثقاتكلهمإسناده:المنذريوقال"ا.هـ.يخرجاه

وقد،ثقاتبهلهمرجالهباسنادأبوداودرواهكثيرابنوقال233(،/)هداود

المؤثفوسيذكر)2/904(.الفقيهإرشادا.هـ."مرسلبأنهمعلولإنهقيل

)825(.صالحديثعلل-قريبااللهرحمه-

028



.)2(للشافعيقولوهو،بالقرعةإحداهماتقدم:()1الثانيةوالرواية

أبيقولوهو)4(،يتبينحتىالامريوقف)3(:رابعقولوله

لهيتضجلمإذاكالحاكم،التوقففوجبالامر،اشتبهلانه(؛ثور)

القضية.فيالحكم

التوقف،يوجبلاالحجتينتعارضنو،الخبران:ولنا

دليلإلىورجعناأسقطناهما،الترجيحتعذرإذابلكالخبرين،

غيرهما)6(.

أحدهما:قولانفيهاالمسألةهذه:)7(كتابهفيالشاقعيقال:قلت

ثم.بحق،شهودهشهدلقدحلفسهمهخرجفأيهمابينهما،يقرع

غ!يم)9(،النبيعنويرويهذلك)8(،يرىالمسيبابنوكان،لهيقضى

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

521(،)6/الفروع2(،ه4)3/رجبابنقواعد)2/913(،الهداية:انظر

)92/187(.الكبيرالشرح

الوسيط)263(،التنبيه)01/437(،البيهقيسنن341(،)6/الامانظر:

545(.)2/الاحكامدلائل،"المغنيمع"048()4/المنهاج431(،)7/

048(.)4/لمحتاجمغني)6/342(،الامانظر:.الشافعيأي

"أ".منمثبت"يتبين"حتى

)92/187(.للمقدسيالكبيرالشرح:انظر

)14/392-492(.المغعي.قدامةابنكلامانتهى

)01/437(.السننفيالبيهقيونقله)6/342(،الأم

)14/357(.لاثاروالسننمعرفة)01/437(،البيهقيسنن:انظر

تخريجه.تقدم
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.)1(عنهاللهرضي-عليعنيروونهوالكوفيون

رسولإلىرجلان"اختصم:المسيببنسعيدحديثقلت)2(:

،واحدةعدةعلىعدولبشهداءمنهماواحدكلفجاء،أمرفي!الله

فقضىبينهما،تقضيأنتاللهم:وقال!اللهرسولبينهمافأسهم

.")3(المراسيل"فيأبوداودرواه"السهملهخرجللذي

لأبنوسليمانعروةعنالاسود)4(أبيعنلهيعةابنرواهماويقويه

بشهود،منهماواحدكلفأتى!يمالنبيإلىاختصمارجلينأن":يسار

.(عصي!")اللهرسولبينهمافاسهم،سواءوكانوا

ابنمراسيلمنوهو،مختلفينوجهينمنرويقدمرسلفهذا

إليهلمصيرو،القرعةفيذكرناهاالتيالاصوللهوتشهد،المسيب

متعين.

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

عنسماكعنأبوعوانةرواهمافهو،عليعنإليهأشارماكاو

قريبا.وتخريجهنصهسياتي

"و"ب".من"مثبتة"قلت"

تخريجه.تقدم

ولقهأبوالاسود،الاسديالقرشيالاسودبننوفلبنعبدالرحمنبنمحمد

انظر:-.اللهرحمه-ومائةوثلاثينبضعسنةتوفي.وغيرهماوالنسائيابوحاتم

النبلاءعلامسير)25/645(،الكمالتهذيب321(،)7/والتعديلالجرح

/6(.)015

)01/437(.البيهقيرواه
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بغلي،هذا:رجلفقال،السوقفييباعببغلعليأتي":قالحنش)1(

آخروجاء،يشهدونبخمسةقالهماعلىونزع،أهبولمأبعلم

قضاءفيهإن:عليفقال،بشاهدينوجاء،بغلهألهوزعم،يدعيه

لهذا،أسهمسبعةعلىفيقسم،البغلفيباع،الصلحماوصلخا،

أحديحلففإله،بالحقالقضاءإلاأبيتمفإن،اثنانولهذا،خمسة

يحلف،أيكماتشاححتمافإن،وهبهولاباعهما،بغلهأنهالخصمين

ناوبهذا،فقضى؛حلفقرعفأيكما؛الحلفعلىبينكماأقرعت

.)2(البيهقيرواهشاهد"

الشهودعددعلى)4(الثمن)3(قسمةعلىبينهمالصلحفرأى

بالقرعة.بينهماوالفصل

عنقتادةعن()أبانحديثمنالبيهقيرواهمالهويشهد

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

"،وكذا"د"و"هـ"."ب":"حسنفي

الكوفيابوالمعتمر،الكنانيربيعةابن:ويقالالمعتمر،بنحنشوهو

انظر:.تضعيفهعلىوالجمهوروالعجلي،ابوداودولقه،التابعيناحد

المجروحين)3/99(،الكبيرالتاريخ192(،)3/والتعديلالجرح

432(.)7/الكمالتهذيب)1/926(،

)8/277(،وعبدالرزاق)14/935(،المعرفةوفي)01/437(،السعنفي

"هذاقولهالبيهقيعنالزيلعيونقل)4/386(،"مختصرا"شيبةبيبن1و

)4/801(.الرايةنصبا.هـ."منقطعإسناد

"!".مثبتة""قسمة

"اليمين".:و"د""ب"في

توفي.والعجليمعينابن6لمهو،الحافظالامامالبصريبويزيدالعطاريزيدبنبان

992(،)2/والتعديلالجرح:انظر-.تعالىاللهرحمه-ومائةوستينبضعسنة

.(143)7/النبلاءأعلامسير،2(4)2/الكمالتهذيب،(1/454)الكبيرالتاريخ
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.)1(ء
"إذا:قال-عنهاللهرضي-هريرةابيعن)2(رافعابيعنس

.ع!يم")3(النبيعن،بينهماقرع،بشاهدوهذا،بشاهدهذاجاء

حديثمنماجهوابنوالنسائيأبوداودرواهما:أيضالهويشهد

هريرةأبيعن)4(رافعابيعنخلاسعنقتادةعنعروبةأبيابن

ليس،متاعفيإليهاختصمارجلينفيع!يمالنبيعن-عنهاللهرضي-

.(")اليمينعلىاستهما":فقال،بينةمنهمالواحد

لتساوينصفينبينهمايقسمله:الاخروالقول)6(:الشافعيقال

حجتهما.

بنولنسائي)8(وابوداود)7(رواهمالهذاويشهد:قلت

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

18(

قبلتوفي.وغيرهماوأبوداودأحمدولقه،البصريلهجريعمروبنخلاس

الكمالتهذيب)2/383(،القضاةأخبار:انظر-.تعالىالله-رحمهالمائة

194(.)4/النبلاءأعلامسير364(،)8/

ولمالجاهليةأدرك،التابعينأئمةمنأبورافع،البصريالمدنيالصائغففيع

-،تعالىالله-رحمهوتسعيننيفسانةتوفيهالعجليولقهالئبيع!،ير

علامسير)03/14(،الكمالتهذيب)8/948(،والتعديلالجرحانظر:

)54(.العجليثقات414(،)4/النبلاء

324(.)1/الفردوسفيوالديلمي)01/438(،البيهقيرواه

"ب".منساقطةفع"رأبي"عن

ص)744(.تخريجهتقدم

لاثاروالسننمعرفة)01/438(،البيهقيسننوانظر:)6/342(.الام

.)14/036(

داود)3615(.أبيسنن

)7995(.الكبرىالسنن
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ابيبنسعيدعنقتادةعن)3(همامحدثناذب)2(حديثمنجه
)1(

واحدكلفبعث،بعيراادعيارجلينأن":موسىأبيعنأبيهعنبردة

.بينهما")4(ع!يماللهرسولفقسمه،شاهدينمنهما

فبعث":قتادةعنقالهماما)6(أن:منها،(علل)للحديثولكن

عنقتادةعنعروبةأبيابنسعيدوقال.")7(شاهدينمنهماواحدكل

إلىاختصمارجلين"أن:موسىأبيعنأبيهعنبردةأبيبنسعيد

لمجيماللهرسولبهفقضى،بينةمنهمالواحدليس،بعيرفيع!يماللهرسول

بنيزيدرواهوهكذا")8(.نصفينبينهما

)1(
)2(

)3(
)4(
)5(

)6(
)7(

)8(

ماجه.ابنيروهلماللفظهذا

معينابنوثقه،الحافظبوخالد،الثوبانيالقيسياسودبنخالدبنهدبة

والتعديلالجرحانظر:-،تعالىالله-رحمههـ236سنةتوفي،وغيره

سير)03/157(،الكمالتهذيب)8/247(،الكبيرالتاريخ)9/114(،

)11/79(.النبلاءاعلام

يحى.ابن

تخريجه.تقدم

سنن)2/904(،الفقيهإرشاد)5/233(،داودبيسننمختصرانظر:

)01/435(.البيهقي

يحى.ابن

)1/223(،العللفيحمدو)3/487(،الكبرىفيالنسائيروايةفيكما

59(.)4/والحاكم)3615(،داودبيو

رقم248()8/المجتبىوفي،()8995رقم(487)3/الكبرىفيالنسائيرواه

وابن4(،20)4/حمدو)0233(،ماجهوابن)3613(،بوداودو)5424(،

=والبزار)486(،والروياني)1/227(،لعللفيحمدو11(،)6/شيبةبي
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عن)3(سليمانبنوعبدالرحيمبكر)2(،بنومحمد)1(،زريع

رواهوقد)6(،قتادةعن(بشير)بنسعيدعنرويوكذلكسعيد)4(،

كذلك.قتادةعن)7(همامايضا

.همامعنوجهانفهذان

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

أعلامسيرفيبإسنادهوالذهبي،(4/3949)والحاكم،3(0)89رقم(001)8/

الحاكم:وقال،جيد"الحديثهذاإسناد":النسائيقال314(.)02/النبلاء

هـ..ا"يخرجاهولمالشيخينشرطعلىصحيح"

.36()13داودابيعند

.بكير"":"ب"وا""في

وئقه،المحدثالامامأبوعبداللهالازديالبرسانيعثمانبنبكربنمحمدوهو

والتعديلالجرح:انظر-.تعالىاللهرحمههـ-302سنةتوفي.وأبوداودمعينابن

علامسير053(،)24/الكمالتهذيب)1/48(،الكبيرالتاريخ212(،)7/

.(0/1012)المنتظم،(142)9/النبلاء

)212(.العللفيالترمذيأخرجهايتهورو

داود)3614(.أبيعند

تقدموقد)01/431(،البيهقيسننفيالطرقانظر:.عروبةأبيابن

قريبا.تخريجها

"بشر".:النسخباقيوفي،"بشير""هـ":و"أ"في

الامامالبصريأبوعبدالرحمن،مولاهمالازديبشيربنسعيدوهو

الكبيرالتاريخانظر:-.تعالىاللههـ-رحمه168سنةتوفيالحافط.

الكمالتهذيب)05(،الدارميتاريخ)4/6(،والتعديلالجرح046(،)3/

403(.)7/النبلاءأعلامسير)01/348(،

431(.)01/البيهقيسنن:انظر

)6/16(.شيبةأبيبنو)1/257(،العللفيأحمدرواه
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عنهوالمشهور)3(،واتصاله)2(إرسالهفي)1(عليهاختلفوكذلك

عنوجهانأيضافهذان(،فارسله)عبدالصمد)4(عنهوشذ،اتصاله

واتصاله.إرسالهفيهمام

بنمحمدحدثنا:"مسنده"فيأحمدقال،فارسلهشعبةورواه

رجلين"أن:أبيهعنسعيد)7(عنقتادةعنشعبةحدثناجعمر .)6(

فجعلها،بينةمنهمالواحدليس،دابةفيع!يماللهنبيإلىاختصما

.)8(

.ذصمين".".

)1(

)2(

)3(

)4(

)6(

)7(

)8(

"هـ".و"د("من"ب"ساقطة"عليهاختلف"وكذلك

.(61)6/شيبةابيوابن،(1/257)العللفياحمدرواه."ووصله":ا""في

ابيوسنن)13/268(،يعلىأبيمسند)01/434(،البيهقيسننانظر:

.65()1/غطريفابنوجزء)3615(،!او!

الامامأبوسهلالعنبريالتميميذكوانبنسعيدبنعبدالوارثبنعبدالصمد

الله-رحمههـ702سنةتوفي.حبانوابنوالعجليسعدابنولقه،الحافظ

تهذيب)34(،العجليثقات)7/921(،الكبرىالطبقات:انظر-.تعالى

)9/516(.النبلاءاعلامسير)18/99(،الكمال

)6/16(.شيبةابيوابن)1/257(،العللفياحمديةروفيكما

بغندرالمعروفلبصريالكرابيسيابوعبداللهمولاهمالهذليجعفربنمحمد

ابنطبقاتانظر:-.تعالىالله-رحمههـ391سنةتوفيالمجود.الحافظ

سير5(،)25/الكمالتهذيب352(،)13/الاسلامتاريخ216(،)7/سعد

)9/89(.النبلاءعلام

.بردةابيابنهو

سنن.المؤثفذكرهكمامرسلا.حنبلبناحمدطريقمنلبيهقيرواه

4(.20)4/المسندمتصلا،أحمدالامامرواهوقد431(.)01/البيهقي
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؛بالصوابأولىمنهما")1(لواحدليس"أله:شعبةروايةوكان

عنهرواه،اللفظهذاعلىقتادةعنتابعهقدعروبةأبيبنسعيدلان

وكذلك،()وغيرهم،)4(زريعبنويزيد،عامر)3(بنوسعيد،روح
)2(

اميراحدهم،حفاظثلاثةفهؤلاء،قتادةعنبشر)6(بنسعيدرواه

عناتفقوابشر)7(،بنوسعيد،عروبةابيبنوسعيد،شعبةالمؤمنين

."بينةمنهمالواحدليس"أنهفيقتادة

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

)6(

)7(

قريبا.تخريجهماتقدم

قال،الحافطالإمامأبومحمد،البصريالقيسيالعلاءبنعبادةبنروج

-.تعالىاللهرحمههـ-502سنةتوفي،صدوق:معينوابنشيبةبنيعقوب

الكمالتهذيب)3/894(،والتعديلالجرح)3/903(،الكبيرالتاريخ:انظر

204(.)9/النبلاءاعلامسير)9/238(،

شرحفيوالطحاوي)4/91(،)0233(رقمماجهابنطريقهمنرواه

وقي043(،)01/السننفيوالبيهقي)4751(،رقم)12/202(لمشكل

191(.)4/الصغيرالسنن

وروىسعدوابنمعينابنولقه،البصريأبومحمدالضبعيعامربنسعيد

لتعديلوالجرحانظر:-.تعالىالله-رحمههـ802سنةتوفي.الجماعةله

سير)01/051(،الكمالتهذيب)7/216(،سعدابنطبقات)4/48(،

د،385(.)9/النبلاءأعلام

191(.)4/الصغيرلسننوفي431(،)01/البيهقيرواه

431(.)01/والبيهقي)3614(،أبوداودطريقهمنهرو

9(.49-ه)4/الحاكممستدرك)4/391(،الصغيرالسنن:انظر

"د".منساقطةبشر"بنسعيدرواهوكذلكزريعبن"ويزيد

قريبا.ترجمتهتقدمتوقد"بشير":والصواب،بشر"بن"سعيد:هكذا

431(.)01/البيهقيسنن:انظر

قريبا.بيانهتقدمكما."بشير":والصواب،"بشر":النسخجميعفيهكذا
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.ترىكماموسىأبيحديثاضطربلأفقد

.تقدمكما،فيهيختلففلم-؛عنهاللهرضي-هريرةأبيوأفاحديث

عليهأيديهماكانتإذا)1(المدعيينأنالسنةعليهدلتوالذي

سماكحديثفيكما،نصفينبينهماقسمبينتاهماتساوتأوسواء،

ءِ.")2(
بعير،في!صاللهرسولإلىاختصمارجلينان":طرلمحهبنتميمعن

فجعله،بشاهدينمنهماواحدكلفجاء،برأسهاخذمنهماواحدكل

.)3(
.نصمين".".

رجلينأن"أنبئت:طرفةبنتميمعنسماكعن:أبوعوانةوقال

فجعله،بشاهدينمنهماواحدكلونزع،بعيرفيمج!ي!النبيإلىاختصما

ء.)4(
موسى.أبيعنبردةابيحديثبعينههووهدا،"نصمين

عنإسماعيلبنمحمدسالت:((")العلل"كتابفيالترمذيقال

هذامرجع:فقال؟البابهذافيأبيهعنبردةأبيبنسعيدحديث

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.""المدعى:ا""في

توفيسعد.وابنالنسائيولقه،التابعيناحدالكوفيالطائيطرفةبنتميم

تهذيب492(،)6/سعدابنطبقات:انظر-.تعالىالله-رحمههـ49سنة

603(.)6/الاسلامتاريخ442(،)2/والتعديلالجرح331(،)4/الكمال

العللفيواحمد)8/276(،وعبدالرزاق)4/375(،شيبةابيابنرواه

)01/436(والبيهقي)6/01(،التاريخفيلخطيبو257(،و)1/224

)4/291(.الصغيرالسننوفي.له""واللفظ

291(.)4/الصغيرالسعنوفي)01/436(،البيهقيرواه

436(،1/)0البيهقيسنن:وانظر.القاضيترتيب)378(رقم)213(العلل

.232()5/السعنتهذيب،(291)4/الصغيروالسنن
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)1(
حمادوروى:البخاريقال.تميمعنحرببنسماكالىالحديث

.)2(الحديثبهذاأبابردةحدثتأنا:قالسماكاانسلمةابن

بردةأبيبنسعيدعنقتادةعنلهشعبةوإرسال)3(؟البيهقيقال

.(ذلك)علىكالدلالةغندر)4(روايةفيأبيهعن

وقي("،بينةمنهمالواحد"ليس:شعبةحديثفيلكن:قلت

فجاء":لفطوفي("،بشاهديننزعمنهماواحدكلأن":سماكحديث

أولىكأئهاشعبةروايةنبيناوقد".بشاهدينمنهماواحدكل

ذلك.على)6(الادلةمنقدمنالما؛بالصواب

تعارضتلمافلعله،قضيتينيكوناأنويبعد)7(:البيهقيقال

بحكمبينهماوقسمه،"بينةمنهمالواحدليس)8(":قيلوسقطتاالبينتان

اليد.

عنيرويالمسيببنوسعيد،مجهولتميم)9(:الشافعيوقال

)2(

)3(

)5(

)6(

)7(

)8(

)9(

طرفة.ابن

.الترمذيكلامانتهى

لكبرى)01/436(.السنن

قريبا.ترجمتهمدجعفر.بنمحمدهو

البيهقي.كلامانتهى

"الدلالة".:"أ"عداالنسخجميعفي

435(.1/)0الكبرىالسنن

"أ".منساقطة"ليس"

)14/358(.والائارالسننومعرفة1/943(،)0البيهقيسعن:انظر
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:قال.حديثهتقدمكمابينهما،أقرعألهيعنيوصفنا،ما!لخيمالنبي

الحديثين،أقوىفيفالحجةاختلفاإذاوالحديثان:قال.سعيدوسعيد

القديم.فيقولههذا.أشبهوالقرعة،مرسلاالناسأصحمنوسعيد

ثم.واقفنافيهو،فيهاللهأستخيرمماهذا:الجديد)1(فيقالثم

يصطلحا.حتىويوقف،شيئامنهماواحديعطىلا:قال

القرعةقوة)2(منتقدملما؛ولىوأصحالقديمفيوقوله:قلت

وتعطيل،الخصومةتأخيريصطلحاحتىالمالإيقاففينودلتها،و

الطرقأولىفالقرعة)3(،الورثةولكثرةللتلفوتعريضه،المال

القديمفيالشافعييهاحتجوما،النزاعفصلإلىقربهاو)4(،للسلوك

شبه.هي:قالولهذا،الادلةأصحمنصحتهاعلى

أولىبهاالقولأنلهتبينالقرعةفيذكرناماتأملفمن؛وبالجملة

.المدعونيصطلححتى،أبداالمالإيقافمن

بروالحمدلله(،)الوكيلونعمحسبيوهو،التوفيقوبادئه

وامامالنبيينخاتممحمدسيدناعلىوسلماللهوصلى،العالمين

وصحبهآلهوعلى،النعيمجناتإلىالمحجلينالغروقائدالمرسلين

)1(

)2(

)3(

)4(

)5(

.036(1/)4والمعرفة943(،1/)0البيهقيسننوانطر:.342()6/الام

في".قوله"من:"ا"في

"المؤنة".:"ا"في

."المسلوكالطريقأولى":"هـ"و"د"وفي،"بالسلوكاولى":أ""في

"ب".من"الوكيلونعمحسبي"وهو
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.)1(العظيمالعليباللهإلافوةولاحولولا،الدينيومإلىاجمعين

من"هـ"."العظيمالعليإلابالثهوقوة"ولاحولقولهإلى"والحمدلله")1(

برحمتهاللهتغمدهالجوزيةقيملابنالحكميةالطرقكتاب"نجز"أ":في

المباركالكسابهذامنالفراغووافق،وكرمهبمنهجنتهبحبوحةفيسكنهو

أبيبنمحمدورحمتهوكرمهفضلهإلىحوجهمواللهخلقأضعفيدعلى

اللهشهرسلخالعطوفبخطالمحروسةبالقاهرةالحنبليعبدالرحمنبنبكر

وحدهوالحمدلله.وثمانمائةعشرإحدىعامالظهراذانقربالحرامالحجة

اللهوحسبناكثيراتسليماوسلموصحبهلهومحمدسيدناعلىاللهوصلى

والهمحمدسيدناعلىاللهوصفى"والحمدلله:"ب"ا.هـ.وفي"الوكيلونعم

الظهرقبيلنسخهمنالفراغوكان،الاينيومإلىكثيراتسليماوسلموصحبه

وتسعينسبعسنةالحرامالقعدةذيشهرمنوالعشرينالرابعلجمعةنهار

لهاللهغفرالتحريعبدالرحمنبنأحمدبنعبدالرحمنالفقيريدعلى

مفتيالعلامةالعالمالاسلامشيخاللهإلىالفقيرللعبدصدقةولوالديه

الشيخالعباسأبيالمحدثينقدوةالمدرسينشيخالمحققينعلمالمسلمين

بحماةالحنبليأحمدالمرحومبنبكرالذينتقيالمرحومالصالح

الاربعاءيومالظهرقبيلنسخهفيبدات:غلافها"فيوكتب..المحروسة

".مائةوسبعوتسعينسبعسنةشوالشهرعشررابع

سيدناعلىاللهوصلىالوهابالملك"والحمدللهالكتاباخر:"د"في

كثيراتسليماوسلموالاصالالغدفيدائمةالصلاةخيروالهالمصطفىمحمد

الحرمالحجةذيشهرمنعشرالثالثفيمنهالفراغوكان،الذينيومإلى

".امين.عاقبتها.اللهأخرمائةثمان
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التحقيقخاتمة

سيدعلىوالسلاموالصلاة،الصالحاتتتمبنعمتهائذيالحمدلله

هذاتحقيقإتمام،وكرمهبفضلهتعالىاللهيسرفقد:وبعد،البريات

الجوزيةقيمابنالعلامةللامام"الحكمية"الطرقالمباركالسفر

فلهوأفاد،فيهأجادبابهفينفيسكتابترىكماوهو-،اللهرحمه-

جذا،كثيرالقاضيبهايحكمالتيالطرقأنإلىشيروالدعاء،منا

العلمتقدمبعدالعصرهذافياستجدوقدمنا،كثيرةجملةالإمامذكر

بحاجة،وهي،العصورتلكفيمعروفةتكنلمأخرىطرقالحديث

منها:والقضاةالعلمطلابمنهاليستفيد،وتحريرلبحث

.الابهامبصمة1-

التشريح.2-

.الدمبصمة3-

العين.4-بصمة

وغيرهما.والبولللدمالمخبريةالتحاليل5-

الفوتوغرافية.الصورة6-

الصوتية.التسجيلات7-

المرئية.التسجيلات8-

البوليسية.الكلاب9-

وبيانعنها،مختصرامبحثمالاعددتالوقتضيقولولاوغيرها،
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ولامسممبلا،ذلكييسرأنتعالىاللهفلعلعدمهمنحجيتهامدى

في-الله-رحمهالقيمابنذكرهبماأختمأنإلاالختامفييسعني

يعذرأنالكتابهذاعلىيقفمنإلى"المرغوب:المحبينروضة

معالمجهود،وسعيهالمكدود،خاطرهيبلغأنعسىفما،صاحبه

بالمعيدي"تسمع:فيهيقالأنبحاملهاحقيقالتي،المزجاةبضاعته

الراشقين،لسهامهدفانفسهنصبقدهووها"،تراهأنمنخير

وهذه،غرمهمؤئفهوعلى،غنمهفلقارئه،الطاعنينلاسنةوغرضا

كريماكفماصادف!فإن،إليكتهدىوموليته،عليكتعرضبضاعته

غيرهصادفتوإن،بإحسانتسريخاأوبمعروفإمساكامنهتعدمفلن

بدعوةمهرهامنرضيوقد،التكلانوعليه،المستعانتعالىفالله

احتقاراحظهاكانإنجميلوبرد،واستحساناقبولاوافقتإنخالصة

وسيئاته،لاصابتهالمخطىءخطأيهبوالمنصفستهجانا،و

هـ..1(")1(..وثواباجزاءعبادهفياللهسنةفهذه،لحسناته

العليباللهلاإقوةولاحولولا،العالمينرفيالحمدللهندعواناواخر

أجمعين.وصحبهالهوعلىمحمدنبيناعلىوسلماللهوصلى،العظيم

الحمدعليبنأحمدبننايفأبوعبدالرحمنلفقيرالعبدكتبه

بالرياضالعامةبالمحكمةالقاضي

85106ب.ص54511الرياض.هـ64241//1

9448625050جوال

)28(.المحبينروضة)1(
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دراجعفرس

القرآنوعلومالتفسير*

عبدالفتاجد.تحقيق،القيسيطالبأبيبنمكيمحمدأبو-القراءاتمعانيعنالابانة-1

هـ.5041الثالثة،الفيصليةالمكتبة،شلبي

دار،شاهينعبدالسلامهـتعليق037تالجصاصعليبنأحمدبكرأبو-القرآنأحكام-2

هـ.5141الاولى،بيروتالعلميةالكتب

الاولى،،العلميةالكتبدار،العربيبنعبداللهبنمحمدبكرأبو-القرآناحكام-3

هـ.8014

الحسينبنأحمدبكرأبيجمع،الشافعيإدريسبقمحمدعبداللهأبوالامام-القرآنأحكام-4

هـ.4141،الثانية،لقاهرة،الخانجيمكتبة،عبدالخالقعبدالغنيتحقيق،البيهقي

هـ.3041الاولى،العلميةالكتبدارلهراسي،الكياالطبريالدينعماد-القرانحكام-5

،الحميدانعصامتخريجهـ،468تالواحديأحمدبنعليالحسنابو-لنزولسباب-6

هـ.1141الاولمط،الدمام،الاصلاحدار

هـه3041،الشنقيطيالامينمحمد-بالقرآنالقرانتفسيرفيالبيانأضواء-7

اللغةمجمعهـ،054تالباذشعليبنأحمدجعفرأبو-العشرءاتلقرفيالاقناع-8

العربية.

تحقيقزي،الربكرأبيبنمحمدالتنزيلآيغرائبمنجوبةوأسئلةفيجليلأنموذج-9

هـ.1141لاولى،دمشقالفكر،دار،الدايةمحمدد.

.دتحقيقهـ،437تالقيسيطالبأبيبنمحمدأبو-ومنسوخهالقرانلناسخالايضاج-01

هـ.6041لاولمط،جدة،لمنارةدار،فرحاتحسنأحمد

المكتبةهـ،754تالاندلسييوسفبنمحمدحيانأبو-التفسيرفيالمحيهلالبحر-11

المكرمة.مكة،التجارية
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المدينةالدار،مكتبة،القاضيعبدالفتاح-المتواترةالعشرالقراءاتفيالزاهرةالبدور-12

هـ.4041الاولى،النبوية

الفضلأبومحمدتحقيق،الزركشيعبدادلهبنمحمدالدينبدر-القرآنعلومفيالبرهان-13

.القاهرة،التراثدار،إبراهيم

تحقيق،الاندلسييوسفبنمحمدحيانأبو-الغريبمنالقرانفيبماالاريبتحفة-14

هـ.3041الاولى،بيروت،الإسلاميالمكتب،المجذوبسمير

محمدالسعودأبو"الكريمالقرانمزاياإلىالسليمالعقل"إرشادالسعودأبيتفسير-15

.بيروتلعربي،التراثإحياءهـ،519تالعمادي

عطيةبنعبدالحقمحمدابوالعزيز،القرانتفسيرفيالوجيزالمحرر"عطيةابنتفسير-16

هـ.1341الاولى،العلميةالكتبدارهـ،465تالاندلسي

المعرفةدار،العكخالدتحقيق،البغويمسعودبنالحسن"التئزيل"معالمالبغويتفسير-17

هـ.7041الثانية،بيروت

لبقاعيالحسنأبوالدينبرهانوالسور،الاياتتناسبفيالدرر"نظمالبقاعيتفسير-18

هـ.1341الثانية،القاهرة،العربيالكتابدارهـ،885ت

لحديثة.الرياضمكتبة،السيوطيالدينوجلالالمحليالدينجلال-الجلالينتفسير-91

بالخازنالمعروفالبغداديمحمدبنعلي،التنزيلمعانيفيالتأويل"لبابالخازنتفسير-02

هـ.5141الاولى،بيروت،العلميةالكتبدار،شاهينمحمدعبدالسلامتعليقهـ،572ت

وجوهفيالاقاويلوعيونالتنزيلحقائقوجوهعن"الكشافالزمخشريتفسير-21

هـ.2913الاخيرة،الحلبيالبابي،قمحاويالصادقمحمدتحقيق،الزمخشريالقاسمأبو"التأويل

بنمحمدالتفسير"وعلملدرايةوالروايةفنيبينالجامعالقدير"فتحلشوكانيتفسير-22

هـ.3041بيروتالفكر،دار،اللحامسعيدتحقيق،الشوكانيعلي

تالطبريجريربنمحمدجعفرأبولقران"تفسيرفيالبيان"جامعالطبريتفسير-23

هـ.1241الاولى،بيروت،العلميةالكتبدارهـ،103
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محمدمحمودد.تحقيقهـ،121تالصنعانيهمامبنعبدالرزاق-عبدالرزاقتفسير-24

هـ.9141الاولى،بيروت،العلميةالكتبدار،عبده

أسعدتحقيقهـ،327تالرازيحاتمأببنمحمدبنعبدالرحمن-العظيملقرانتفسير-25

هـ.1741الاولى،المكرمةمكةالباز،نزارمكتبة،الطيب

إحياءدار-القرطبيأحمدبنمحمدعبداللهأبو"القرانلاحكام"الجامعالقرطبيتفسير-26

هـ.5041الثانية،بيروتالعربب،التراث

دار،عميرةعبدالرحمنتحقيق،تيميةبنعبدالحليمبنأحمدالعباسأبو-الكبيرالتفسير-27

الاولى.،بيروت،العلميةالكتب

الكتبمؤسسة،الماورديمحمدبنعليالحسنأبو"لعيونو"النكتالماورديتفسير-28

هـ.2141الاولى،بيروت،الثقافية

الخفية"للدقائقالجلالينتفسيربتوضيحالالهية"الفتوحاتالجلالينعلىالجملحاشية-92

هـ.5141،بيروتالفكر،دار،الشافعيالعجيليعمربنسليمان

،بيروتالفكر،دارهـ،1421تالمالكيالصاويأحمد-الجلالينعلىالصاويحاشية-03

هـ.9041الاولى

تحقيق،الحلبيبالسمينالمعروفيوسفبنأحمد-المكنونالكتابعلومفيالمصونالدر-31

هـ.6041الاولى،جدة،الممارةدار،الخراطأحمد.د

السيوطي.عبدالرحمنالدينجلال-بالمأثورالتفسيرفيالمنثورالدر-32

إحياءدار،الالوسيمحمدالفضلأبو-المثانيوالسبعالعظيمالقرانتفسيرفيالمعانيروج-33

هـ.5041الرابعة،بيروت،العربالتراث

زهيرتحقيق،الجوزيبنعليبنالرحمنعبدالفرجأبو-التفسيرعلمفيالمسيرزاد-34

هـ.7041الرابعة،بيروت،الاسلاميلمكتبالشاؤيش،

محمدتحقيقهـ،237تاليزيدييحمىبنعبداللهعبدالرحمنأبووتفسيرهالقرآنغريب35-

هـ.7041الاولى،بيروت،الكتبعالم،الحاجسليم
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وزارة،الخياطيأحمدتحقيق،الهرويسلامبنالقاسمعبيدأبو-وادابهالقرانفضائل-36

هـ.5041المغربيةلاوقاف

محمدتحقيق،الجوزيبنعليبنعبدالرحمنالفرجأبو-القرآنعجائبفيالافنانفنون-37

هـ.8041،القاهرةسيناء،ابنمكتبة،سليمإبراهيم

المالكيتلشوشاويعليبنالحسينعليأبو-الجليلةالاياتعنالجميلةالفوائد-38

هـ.9041،المغربيةالاوقافوزارة،عزوزيإدريستحقيق-هـ998

مطبوعاتلقيسي،طالبأبيبنمكيمحمدأبو-السبعالقراءاتوجوهعنالكشف-93

العربية.اللغةمجمع

خلفبنعليبنمحمد-أحرفسبعةعلىالقرانإنزالفيوردفيماالدريةلكواكب-04

هـ.4134القاهرة،الحلبيالبابيبالحداد،المعروفالمالكيالحسيني

الاوسطبالاخفشالمعروفالبصريالبلخيمسعدةبنسعيدالحسنأبو-لقرانمعاني-14

هـ.1041الثانية،الكويتالبشير،دار،فارسفائزد.تحقيقهـ،12هت

،القرىأمجامعةهـ،338تالنحاسمحمدبنأحمدجعفرأبو-الكريمالقرآنمعاني-42

هـ.9041الاولى،المكرمةمكة

صفوانتحقيقالاصفهاني،بالراغبالمعروفمحمدبنالحسين-القرانألفاظمفردات-43

هـ.2141الاولى،دمشقالقلمرد،داوودي

.بيروتالفكر،دار،الزرقانيعبدالعظيممحمد-القرانعلومفيالعرفانمناهل-44

محمدتحقيق،الهرويسلامبنالقاسمعبيدأبو-العزيزالقرانفيوالمنسوخالناسخ-45

هـ.1841الثانية،الرياضالرشدمكتبةالمديفر،

.دئحقيق،العربيبنعبدادلهبنمحمدبكرأبو-الكريمالقرانفيلمنسوخوالناسخ-46

.م2991القاهرة،الدينيةالثقافةمكتبة،العلويعبدالكبير

.دتحقيق،النحاسمحمدبنأحمدجعفرأبو-وجلعز-اللهكتابفيوالمنسوخالناسخ-47

هـ.2141الاولى،بيروت،الرسالةمؤسسة،اللاحمسليمان
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سليمحسينتحقيق،الجوزيبنعليبنالرحمنعبدالفرجبو-ومنسوخهالقرانناسخ-48

هـ.1141الاولى،دمشق،العربيةالثقافةدارأسد،

وعلومها:النبويةالسنة*

لحنبليالعكبريبطةبنمحمدبناللهعبيدعبداللهأبو-الناجيةالفرقةشريعةعنالابانة-94

هـ.5141الثانية،الرياض،الرايةدار،نعسانرضاتحقيقهـ،387ت

الكنانيبكرأبيبنأحمدالعباسأبو-العشرةلمسانيدبزوائدالمهرةالسادةإتحاف-05

هـ.7141الاولى،بيروت،العلميةالكتب،كسرويسيدتحقيقهـ-048تبالبوصيريالمعروف

العسقلافب،حجربنالفضلأبو-العشرةأطرافمنالمبتكرةبالفوائدالمهرةإتحاف-51

هـ.5141لاولى،السعودية،الاسلاميةالشؤونوزارة،واخرينالناصرزهيرد.تحقيق

عاصم،أبيبابنالمعروفالشيبانيالضحاكعمروبنأحمدبكرأبو-لمثانيوالاحاد-52

هـ.1141الاولى،الرياض،الرايةدار،الجوابرةباسمد.تحقيق

،بيروت،العلميةالكتبدارعطا،محمد،البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو-لاداب-53

هـ.6041الاولى

دار،السيوطيعبدالرحمنالدينجلال-الموضوعةالاحاديثفيالمصنوعةاللآلىء-54

.بيروت،المعرفة

هـ،209تالسخاويعبدالرحمنبنمحمد-النبويةالاحاديثعنالمرضيةالاجوبة-55

هـ.8141لاولى،الرياض،الرايةدار،إسحاقمحمدد.تحقيق

عبدالملكد.تحقيقالمقدلتي،عبدالواحدبنمحمدعبداللهأبو-المختارةلاحاديث-56

هـ.0141الاولى،المكرمةمكة،الحديثةالنهضةمكتبة،الدهيش

هـ،973تالفارسيبلبانبنعليالدينعلاء-حبانابنصحيحبترتيبالاحسانء57

هـ.4141الثانية،بيروت،الرسالة،الارناؤوطشعيبتحقيق

السلفيحمديتحقيقالاشبيلي،عبدالرحمنبنعبدالحقمحمدأبو-الوسطىالاحكام-58

هـ.6141الرياضالرشد،مكتبة،السامرائيوصبحي
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حسنبنعليتحقيق،الدمشقيكثيربنعمربنإسماعيل-الحديثعلوماختصار-95

شاكر".لأحمدالحثيثالباعثشرحه"معهـ1741الاولى،الرياض،المعارفمكتبة،الحلبي

مؤسسةحيدر،عامرتحقيق،الشافعيإدريسبنمحمدعبداللهأبو-الحديثاختلاف-06

هـ.5041الاولى،بيروت،الثقافيةالكتب

دار،عبدالباقيفؤادمحمدتحقيق،البخاريإسماعيلبنمحمدعبداللهأبو-المفردالادب-16

هـ.9041الثالثة،بيروت،الاسلاميةالبشائر

مؤسسةلارناووط،شعيبتحقيق،النوويشرفبنيحيىزكرياأبو-النوويةالأربعين-62

لحكم".ولعلومجامعشرحه"معهـ1241الثانية،بيروت،الرسالة

الاولىبيروتالفكر،دارعساكر،بنالحسينبنعليالقاسمأبو-البلدانيةالأربعين-63

هـ.1341

.دتحقيقهـ،481تالهرويمحمدبناللهعبدإسماعيلأبو"التوحيددلائلفيالاربعين-64

هـ.4041الأولى،الفقيهيعلي

عبد.القادرتحقيق،الذهبيأحمدبنمحمدلدينشمسى-العالمينربصفاتفيالاربعين-65

هـ.41د13الاولى،النبويةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة،صوفي

شرفبنيحيىزكرياأبو!،الخلائقخيرسننمعرفةإلىالحقائقطلابإرشاد-66

هـ.8041الأولى،النبويةالمدينة،الايمانمكتبة،السلفيعبدالباريتحقيق،النووي

تحقيق،الدمشقيكثيربنعمربنإسماعيلالفداءأبو-التنبيهأدلةمعرفةإلىالفقيهإرشاد-67

هـ.6141الأولى،بيروت،الرسالةمؤسسة-الطيبأبوبهجة

المكتب،الالبانيالدينناصرمحمد-السبيلمنارأحاديثتخريجفيالغليلإرواء-68

هـ.5041الثانية،بيروت،الاسلامي

أحمدتقديم،السيوطيالرحمنعبدالدينجلال-المتواترةالاخبارفيالمتناثرةالأزهار-96

هـ.4041الاولى،القاهرةالازهر،مجلةهدية،رجب

معانيمنالموطأتضمنهفيماالاقطاروعلماءالأمصارفقهاءلمذاهبالجامعالاستذكار-07
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البر،عبدبنعبداللهبنيوسفعمرابو-والاختصاربالإيجازكلهذلكوشرحلاثاروالرأي

هـ.4141الاولى،دمشق،قتيبةدار،قلعجيعبدالمعطيتحقيق

تحقيق،القاريعلىبالملاالمعروفمحمدبنعلي-الموضوعةالاخبارفيالمرفوعةالاسرار-71

هـ.6041الثانية،بيروت،الإسعلاميالمكتب،الصباغمحمد

مكتبة،الحاشديعبداللهتحقيق،البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو-والصفاتالاسماء-72

هـ.1341الاولى،جدة،السوادي

هـ584تالحازميموسىبنمحمدبكرأبو-الاثارمنوالمنسوخالناسخفيالاعتبار-73

هـ.3041الاولى،لقاهرة،تيميةابنمكتبة

الاولىبيروت،العلميةالكتبدار،البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو-الاعتقاد-74

هـ.4014

حمديتحقيق-هـ327تالخرائطيمحمدبنجعفربنمحمد-القلوباعتلال-75

هـ.0421الثانية،مكةالباز،مصطفىمكتبة،الدمرداش

بابنالمعروفالشافعيأحمدبنعليبنعمرحفصأبو-الاحكامعمدةبفوائدالإعلام-76

هـ.1741لاولى،الرياض،العاصمةدار،المشيقحالعزيزعبدتحقيق،الملقن

0دتحقيق،الخطابيمحمدبنحمدسليمانأبو-البخاريصحيحشرحفيالحديثأعلام-77

هـ.9041الاولى،المكرمةمكة،القرىأمجامعةسعود،آلسعدبنمحمد

هـ،872تالمالكيالابيخليفةبنمحمد-مسلمصحيحشرحالمعلمإكمالإكمال-78

هـ.5141الاولى،بيروت،العلميةالكتبدار،هاشمسالممحمدتصحيح

دار،الوادعيمقبلتحقيق،الدارقطنيعمربنعلىالحسنابو-والتتبعالإلزامات-97

.م8291الكويت،الاسلاميللكتابالخلفاء

شاكر،أحمدتحقيق،السيوطيعبدالرحمنالدينجلال-الحديثعلمفيالسيوطيألفية-08

مكة.،التجاريةالمكتبة

دار،العزازيعادلضبطهـ،043تنبشربنعبداللهبنمحمدبنعبدالملك-الامالي-81
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هـ.8141ولىلاا،ضلرياا،لوطنا

الكتبدارس،هرحليلمحمدتحقيق،الهرويسلامبنالقاسمعبيدابو-الاموال-82

هـ.6041الاولى،بيروت،العلمية

.دتحقيقهـ،251تزنجويهبابنالمعروفالخرسانيقتيبةبنمخلدبنحميد-الاموال-83

هـ.6041الأولى،الإسلاميةوالدراساتللبحوثفيصلالملكمركز،فياضشاكر

.الهرويسلامبنالقاسمعبيدأبو-الإيمان-84

مؤسسةلفقيهي،عليد.هـتحقيق593تمندهبنيحيىبنإسحاقبنمحمد-الايمان-85

هـ.6041الثانية،الرسالة

لقرطبي.وضاجبنمحمد-عنهاوالنهيالبدع86-

مؤسسة،زغلولالسعيدمحمدتحقيق،البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو-والنشورالبعث-87

هـ.8041لاولى،بيروت،الثقافيةالكتب

حسنتحقيق،الهيثميبكرأبيبنسليمانبنعلي-الحارثمسندزوائدعنالباحثبغية-88

هـ.1341الاولى،النبويةالمدينة،الإسلاميةالجامعة،الباكري

حليلسعيدأبوالدينصلاح-أنسبنمالكحديثسباعياتفيالملتمسبغية-98

هـ.5041الأولى،بيروتالكتبعالم،السلفيحمديتحقيق،العلائي

محمدتعليقالعسقلافب،حجربنعليبنأحمدالفضلأبو-الحكاملةادمنالمرامبلوغ-09

هـ.9041الاولى،بيروت،الثقافيةالكتبمؤسسة،الفقيحامد

لفاسيالقطانمحمدبنعليلحسنأبو-الاحكامكتابفيالواقعينوالإيهامالوهمبيان-19

هـ.1841الاولى،الرياض،طيبةدارسعيد،يتالحسيند.تحقيقهـ،628ت

تحقيقهـ،276تالدينوريقتيبةبنمسلمبنعبداللهمحمدأبو-الحديثمختلفتأويل-29

.20451الاولى،القاهرة،الإسلاميةالكتبدارعطا،عبدالقادر

الاجري.الحسينبنمحمدبكرابو-اللواطتحريم-39
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تحقيقهـ،036تالاجريالحسينبنمحمدبكرأبو-والملاهيوالشطرنجالنردتحريم-49

هـ.2041الاولى،الرياضوالإفتاء،لعلميةالبحوثإداراتسعيد،محمد

الكتبدارهـ،1353المباركفوريلعلاءأبو،الترمذيجامعبشرحالاحوذيتحفة-59

هـ.0141الاولمط،بيروت،العلمية

دارهـ،742تالمزيالزكيبنيوسفالحجاجأبو-الاطرافبمعرفةالاشرافتحفة-69

.بيروتالعلميةالكتب

،نوارةعبداللهتحقيق،العراقيعبدالرحيمبنأحمد-المراسيلةروذكرفيالتحصيلتحفة-79

هـ.9141الرياضالرشد،مكتبة

كئير،بنعمربنإسماعيلءالفدأبو-الحاجبابنمختصرأحاديثبمعرفةالطالبتحفة-89

هـ.6041الاولى،المكرمةمكةحراء،دار،الكبيسيعبدالغنيتحقيق

حراء،دار،اللحيانيعبداللهتحقيقلملقن،بنعليبنعمر-المنهاجأدلةإلىالمحتاجتحفة-99

هـ.6041الاولى،المكرمةمكة

مسعدتحقيق،الجوزيبنعليبنعبدالرحمنالفرجأبو-الخلافأحاديثفيالتحقيق-01.

هـ.5141الاولى،بيروت،العلميةالكتبدارلسعدني،

محمودستخراج،والزبيديوالسبكيالعراقي-الدينعلومإحياءأحاديثتخريج-101

هـ.4041الرياض،العاصمةردالحداد،

السامرائي،صبحيتحقيق،السيوطيعبدالرحمنالدينجلال-العقائدأحاديثتخريج-201

هـ.4041الرياضالرشد،دار

الإسلامي،المكتبلالباني،الدينناصرمحمد-المصابيحمشكاةأحاديثتخريج-301

هـ.5041الئالثة،بيروت

تحقيق،الاسلاميةالكتبدار،السيوطيعبدالرحمنالدينجلال-الراويتدريب-401

علي.موسى

الصميعي،دار،السلفيحمديتحقيق،القيسرانيطاهربنمحمد-الحفاظتذكرة-501
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هـ.5141لاولىا،ضيالرا

حمديتحقيقهـ،408تالملقنبنعليبنعمر-المنهاجأحاديثإلىالمحتاجتذكرة-601

.م4991الاولى،بيروت،الاسلاميلمكتب،السلفي

بيروتالفكر،دار،المنذريعبدالقويبنعبدالعظيممحمدأبو-والترهيبلترغيب-701

هـ.4141

مؤسسة،الزهيريسمرتحقيقالاجري،الحسينبنمحمدبكرأبو-بالنظرلتصديق-801

هـ.8041الاولى،الرسالة

الرحمنعبدد.تحقيقهـ،493تالمروزينصربنمحمد-الصلاةقدرتعظيم-901

هـه6041الاولى،النبويةالمدينةالدار،مكتبةالفريوائي،

عالم،أباديالعظيمالحقشمسمحمدالطيببو-الدارقطنيعلىالمغنيالتعليق"011

".الدارقطنيسننبهامثر"هـ3041الثانية،بيروت،لكتب

الحنبليالطوفيعبدالقويبنسليمانالديننجم-لنووية،داالاربعينشرحفيالتعيين-111

هـ.9141الاولى،بيروت،الريانمؤسسةمحمد،حاجأحمدتحقيقهـ،617ت

تحقيق،العسقلانيحجرأحمدبنعليالفضلأبو-البخاريصحيحعلىالتعليقتغليق-121

هـ.5041الاولى،بيروت،الاسلاميالمكتب،القزقيسعيد

،بيروت،العلميةالكتبدار،النوويشرفبنيحيىزكرياأبو-والتيسيرالتقريب"131

هـ.7041الاولى

بنالرحيمعبدالدينزين-الصلاحابنمقدمةمنوأغلقأطلقلماوالايضاجالتقييد-411

هـ.1741الاولى،بيروتلعلمية،الكتبدار،شاهينمحمدتحقيقهـ،608تالعراقيلحسين

حجربنعليبنأحمدلفضلأبو-الكبيرالرافعيأحاديثتخريجفيلحبيرالتلخيص-151

هـ.6141الاولىمصر،،قرطبةمؤسسة،قطبعباسحسنتحقيقالعسقلافب،

بهامثر"بيروت،العربيلكتابدار،لذهبيأحمدبنمحمد-الحاكممستدركتلخيص-611

."المستدرك
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عبدالبربنعبداللهبنيوسفعمرأبو-والاسانيدالمعانيمنلموطأفيلماالتمهيد-117

هـ.0041المغربيةالأوقافوزارة،الفلاحمحمدتحقيق،النمري

بيروت،العربيالكتابدار،الشيبانيعليبنعبدالرحمن-الخبيثمنالطيبتمييز-181

هـ.5014

تحقيقهـ،639تعراقبنمحمدبنعلي-الشنيعةالاحاديثعنالشريعةتنزيه-911

هـ.1041الثانية،بيروت،العلميةالكتبدار،الصديقاللهوعبدعبداللطيفعبدالوهاب

تحقيقهـ،474تالحنبليعبدالهاديبنأحمدبنمحمد-الخلافأحاديثتحقيقتنقيح-012

هـ.9141الأولى،بيروت،العلميةالكتبدار،شعبانصالحأيمن

مكةالباز،دار،السيوطيعبدالرحمنالدينجلال-مالكموطأشرحالحوالكتنوير112

المكرمة.

المدني،دارشاكر،محمدمحمودتحقيق،الطبريجريربنمحمدجعفرأبو-الاثارتهذيب122-

.القاهرة

لطفيتحقيق،القرشيالدنياأبيبنمحمدبنعبداللهبكرأبو-والخمولالتواضع-123

.م8891القاهرة،الاعتصامدارالصغير،

عبدالعزيزد.تحقيقهـ،131تخزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبو-التوحيدكتاب-412

هـ.8041الاولى،الرياضالرشد،دار،الشهوان

دارأحمد،الدينشرفالسيدتحقيق،البستيحبانابنحاتمأبوأحمدبنمحمد-الثقات-512

هـ.5913الاولىبيروتالفكر

لجزريمحمدبنالمباركالسعاداتأبو-لمجم!الرسولأحاديثمنالاصولجامع-126

المكرمة.مكة،التجاريةالمكتبة،الارناؤوطعبدالقادرتحقيقهـ،606تالاثيربابنالمعروف

حمديتحقيقهـ،176تالعلائيخليلسعيدأبو-سيلالمرأحكامفيالتحصيلجامع-127

هـ.7041الثانية،بيروت،الكتبعالم،السلفي

دار،السيوطيعبدالرحمنالدينجلالالنذيرالبشيرأحاديثفيالصغيرالجامع-128
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العلمية.الكتب

شعيبتحقيق،الحنبليرجببنعبدالرحمنالفرجأبو-والحكمالعلومجامع-912

هـ.2141الثالثة،بيروت،الرسالةمؤسسة،الارناووط

الاشبالأبيتحقيقعبدالبر،بنعبداللهبنيوسفعمرأبو-وفضلهالعلمبيانجامع-013

هـ.9141الرابعة،الدماملجوزي،ابندارلزهيري،

مصطفىد.تحقيقهـ،791تالقرشيوهببنعبداللهمحمدأبو-الحديثفيالجامع-131

هـ.6141الرابعة،الدمام،الجوزيابندارالخير،أبو

هـ،246تالمصيميسليمانبنمحمدجعفرأبو-لوينالمصيصيحديثفيهجزء-132

هـ.8141الاولى،الرياض،السلفأضواء،السعدنيمسعدتحقيق

دار،صبريعامرد.تحقيق،الجرجانيالغطريفبنأحمدبنمحمد-غطريفابنجزء-133

هـ.7141الاولم!،بيروتالبشائر،

لنهروانيزكريابنالمعافىلفرجأبو-الشافيالناصحوالانيسالكافيالصالحالجليس-134

.م8191بيروت،الكتبعالم،الاولى،الخوليمحمدد.تحقيقهـ،093ت

.م7291التونسيةالدارحماد،نزيهتحقيق،الحنظليالمباركبنعبدالله-لجهاد-135

هـ،075تالتركمانيهيمإبربنعئمانبنعلي-البيهقيعلىالردفيالنقيالجوهر-136

".البيهقيسنن"بحاشيةهـ4141الاولى،بيروت،العلميةالكتبردعطا،محمدتحقيق

تالسنديعبدالهاديبنالديننورالحسنأبو-النسائيسننعلىالسنديحاشية-137

هـ.6041الثانية،بحلبالاسلاميةالمطبوعاتمكتبةهـ،1381

الحلبي،حسنعليتحقيق،القنوجيخانحسنصديق-لستةالصحاحذكرفيلحطة-138

هـ.8041الاولم!عمان،الجيلدار

المعرفة،دارشاكر،محمدبنأحمدتحقيقهـ،302تالقرشيادمبنيحيى-الخراج-913

هـ.9913بيروت

مكتبة،السلفيحمديتحقيق،الانصاريالملقنبنعليبنعمر-المنيرالبدرخلاصة-014
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هـ.0141ولىلاا،ضلرياا،لرشدا

،بيروت،لرسالةمؤسسة،البخاريإسماعيلبنمحمدعبداللهأبو-العبادأفعالخلق-141

هـ.4041الاولى

تحقيق،العسقلانيحجربنعليبنأحمدالفضلأبو-الهدايةأحاديثتخريجفيالدراية-421

هبيروت،المعرفةدار،اليمانيهاشمعبدالله

تحقيقهـ،203تالسرقسطيثابتبنالقاسممحمدأبو-الحديثغريبفيالدلائل-431

هـ.8041الاولى،الرياض،العبيكانمكتبة،القناصمحمدد.

دار،قلعجيعبدالمعطيد.تحقيقلبيهقي،الحسينبنأحمدبكرأبو-النبوةدلائل-144

هـه5041لاولى،بيروت،العلميةلكتب

رواسمحمدد.تحقيقهـ،043تالاصفهانيعبداللهبنأحمدنعيمأبو-النبوةدلائل-451

هـ.6041الثانية،النفائسدار،عباسوعبدالبرجيقلعه

مجديتحقيقلذهبي،أحمدبنمحمدعبداللهأبو-الكبارالمشايخحديثمنالدينار-146

.م8891،الرياض،الساعيمكتبةلسيد،

نجمد.تحقيقهـ،281تلقرشيالدنياأبيبنمحمدبنعبداللهبكرأبو-المسكرذم-147

هـ.9041الاولى،الرياض،الرايةدار،عبدالرحمن

عليتحقيقهـ،816تالجرجانيعليبنمحمدبنعلي-الحديثأصولفيرسالة-148

هـ.1741الاولى،الرياضالرشد،دار،زوين

مكتبةهـ،732تالجعبريالدينبرهان-الاخبارمنسوخفيالاخباررسوخ-914

هـ.0141الاولى،الرياض،الشافعي

مكتبة،الرفاعيوأحمدالعليهيمإبرتحقيق،الدارقطنيعمربنعليالحسنأبو-الرؤية-051

هـ.4141الاولى،الاردنر،المنا

وأحمدرباجعبدالعزيزتحقيق،النوويشرفبنيحيىزكرياأبو-الصالحينرياض-151

هـ.7041التاسعة،النبويةالمدينة،الإي!انمكتبة،الدقاق
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دارالاعظمي،الرحمنحبيبتحقيقهـ،181تالمروزيالمباركبنعبدالله-لزهد-152

هـ.9141لاولى،بيروت،العلميةالكتب

التوعيةمكتبة،الحوينيإسحاقأبيتحقيقهـ،122تالقرشيموسىبنأسد-الزهد-531

هـ.3141الاولىمصر،،لاسلاميةا

هـه8913بيروت،لعلميةالكتبدار،الشيبانيحنبلبنأحمدعبداللهأبو-الزهد-451

الحميد،عبدعبدالعليتحقيق،عاصمأبيبابنالمعروفالشيبانيعمروبنأحمد-الزهد-551

هـ.8041الثانية،القاهرة،الرياندار

،بيروت،الجناندارأحمد،عامرتحقيى،البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو-الكبيرالزهد-561

هـ.8141لاولى

محمدتحقيقهـ،749الهيتميحجربنأحمدالعباسأبو-الكبائراقترافعنالزواجر-157

هـ.4141الاولى،القاهرةالحديثدار،ثابتوجمالإبراهيموسيدمحمود

إحياءدارهـ،1821تالصنعانيإسماعيلبنمحمد-المرامبلوغشرحالسلامسبل-158

جامعةطبعةثانيةوطبعة،الخوليلعزيزعبدمحمدهـتحقيق9137الرابعة،بيروت،العربيالتراث

هـ.5041الثالهة،بالرياضالاسلاميةسعودبنمحمدالامام

،الرياض،المعارفمكتبة،الالبانيالدينناصرمحمد-الصحيحةالاحاديثسلسلة-915

هـ.01+84الرابعة

،الرياض،المعارفمكتبة،الالبانيالدينناصرمحمد-الضعيفةالاحاديثسلسلة-016

هـ.8041الرابعة

ناصرمحمدتخريج-عاصمأبيبابنالمعروفلشيبانيعمروبنأحمدبكرأبو-السنة-161

هـ.0041الاولى،بيروتالإسلاميلمكتب،الالبانيالدين

الراية،دارالزهرافب،عطيةد.تحقيق،الخلالهارونبنمحمدبنأحمدبكرأبو-السنه-162

هـ.0141الاولى،ضالريا

هـ.0241الاولىالرياض،السلامدار،السجستانيالاشعثبنسليمان-داودأب!سنن63-1
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،معروفعوادبشارد.تحقيق،القزوينيماجهبنيزيدبنعبداللهأبو-ماجهابنسنن-164

هـ.8141الاولى،بيروت،الجيلدار

بشارد.تحقيق،الترمذيعيسىبنمحمدعيسىأبوالكبير""الجامعالترمذيسنن-165

.م8991الثانية،بيروت،الاسلاميالغربدار،معروفعواد

الثانية،بيروت،الكتبعالم،الدارقطنيعمربنعليالحسنأبو-الدارقطنيسنن-166

هـ.3014

الكتابدارهـ،255تالدارميعبدالرحمنبنعبداللهمحمدأبو-الدارميسنن-167

هـ.7041الاولى،زمرليأحمدتحقيق،العربي

دارحميد،السعدد.تحقيق،الخرسانيمنصوربنسعيد-منصوربنسعيدسنن-168

هـ.4141الرياض،الصميعي

الرحمنحبيبتحقيقهـ،227تالخرسانيمنصوربنسعيد-منصوربنسعيدسنن-916

هـ.5041الاولى،مكةالباز،دارلاعظمي،

دار،قلعجيعبدالمعطيتحقيق،البيهقيالحسينبنحمدبكرأبو-الصغيرلسنن-017

هـ.0141الاولى،القاهرةالوفاء،

،البنداريعبدالغفارتحقيق،النسائيشعيببنأحمدعبدالرحمنأبو-الكبرىالسنن-171

هـ.1141الاولى،العلميةالكتبدار

الكتبدارعطا،محمدتحقيق،البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو-الكبرىالسنن-172

هـ.4141الاولى،بيروت،العلمية

بحلب،الاسلاميةالمطبوعات،النسائيشعيببنأحمدعبدالرحمنأبو-النسائيسنن-173

هـ.6041لثانية

دار،البصريعبدادلهد.تحقيقهـ،492تالمروزينصربنمحمدعبداللهأبوءالسنة-174

هـ.2241الاولى،ضالريا،العاصمة

منصوربنالحسينبناللههبةالقاسمأبو-والجماعةالسنةأهلاعتقادأصولشرح-175
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.لرياض،طيبةدار،حمدانسعدبنأحمدد.تحقيقهـ،184تاللالكائيالطبري

دار،الزرقانييوسفبنعبدالباقيبنمحمد-مالكالامامموطأعلىالزرقانيشرح-176

هـ.9041،بيروت،المعرفة

وزهيرالارنؤوطشعيبتحقيقهـ،516تالبغويمسعودبنلحسين-السنةشرح-177

هـ.3041لثانية،الاسلاميالمكتب،الشاويش

الاسلامية،المطبوعاتمكتبلسيوطي،عبدالرحمنالدينجلال-النسائيسننشرح-178

هـ.6041الشانية،حلب

الاولى.،بيروت،القلمرد،النوويشرفبنيحيىزكرياأبو-مسلمصحيحشرح-917

عالم،السامرائيصبحيتحقيق،الحنبليرجببنعبدالرحمن-الترمذيعللشرح-018

هـ5041الثانية،بيروت،الكتب

تحقيقهـ،932تالطحاويسلامةبنمحمدبنأحمدجعفرأبو-الاثارمشكلشرح-181

هـ.5141الأولى،الرسالةمؤسسة،الارناؤوطشعيب

لكتبدارلنجار،محمدتحقيق،الطحاويمحمدبنأحمدجعفرأبو-الاثارمعانيشرح-182

هـ.9931الاولى،بيروت،العلمية

دار،الدميجيعبداللهد.تحقيقهـ،036تالاجريالحسينبنأحمدبكرأبو-الشريعة-183

هـ.8141الاولى،ضالريا،الوطن

دار،زغلولالسعيدمحمدتحقيق،البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو-الايمانشعب-184

هـ.0141الاولى،لعلمية،بيروتالكتب

السعيدمحمدتحقيقالدنيا،أبيبابنلمعروفلقرشيمحمدبنعبداللهبكرأبو-الشكر-185

هـ.1341الاولى،الثقافيةالكتبمؤسسة،بسيوني

الاولى،الجبيل،الصديقدارلالباني،الدينناصرمحمد-المفردالادبصحيح-186

هـ.1414

يامه،ووسننه-بخبهالنبيأمورمنالمختصرالمستدالصحيح"الجامعالبخاريصحيح-187
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،القاهرة،السلفيةالطبعة،عبدالباقيفؤادمحمدترقيم،البخاريإسماعيلبنمحمدعبداللهأبو

".الباريفتحمع"مطبوعهـ5041الثانية

الثانيةالإسلاميالمكتب،الالبانيالدينناصرمحمد-وزياداتهالصغيرالجامعصحيح-188

هـ.6041

هـ،311تالنيسابوريخزيمةبنإسحاقبنمحمدبكرأبو-خزيمةابنصحيح-918

هـ.5913الاولى،بيروت،الإسلاميالمكتب،الاعظميمحمدد.تحقيق

الاولى.بيروت،الاسلاميالمكتب،الالبانيالدينناصرمحمد-داودأبيسننصحيح-091

لاولى،بيروتالاسلاميالمكتب،الالبانيالدينناصرمحمد-ماجهابنسننصحيح-191

هـ.7041

الاولمط.،بيروت،الإسلاميالمكتب،الالبانيالدينناصرمحمد-العسائيسننصحيح-291

دار،ألميسحليلمراجعة،النيسابوريلحجاجبنمسلمالحسينأبو-مسلمصحيح-391

".النوويشرحمعمطبوع"،الاولى،بيروت،القلم

الاسلامي،المكتبلالباني،الدينناصرمحمد-وزياداتهالصغيرالجامعضعيف-491

هـ.0141الثالثة،بيروت

الأولى.،بيروتالاسلاميالمكتب،الالبانيالدينناصرمحمد-الترمذيسننضعيف-591

.بيروت،العربيةالكتبإحياءدار،العراقيزينبنعبدالرحيم-التثريبطرح-691

المالكي،العربيبنعبداللهبنمحمدبكرأبو-الترمذيصحيحشرحالاحوذيعارضة-791

.بيروت،العربيالكتابدار

،القاهرة،السلفيةالمكتبة،الصنعانيإسماعيلبنمحمد-الإحكامإحكامعلىالعدة-891

لثانية.

اللهرضاءتحقيقهـ،936تالاصبهانيمحمدبنعبداللهمحمدأبو-العظمة-991

هـ.8041الاولى،الرياض،العاصمةدار،المباركفوري

تحقيقهـ،1145تالحنفيالزبيديمرتضىمحمدبنمحمد-المنيفةالجواهرعقود-002
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هـ.6041الاولى،الرسالةمؤسسة،الالبانيوهبي

الكتبدار،السيوطيعبدالرحمنالدينجلال-أحمدالاماممسندعلىالزبرجدعقود-102

هـ.7041الاولى،بيروت،العلمية

خيرمحمدتحقيقهـ،281تالدنياأبيبنمحمدبنعبداللهبكرأبو-العقوبات-202

هـ.6141الاولى،بيروت،حزمابندار،رمضان

الصابونيتعبدالرحمنبنإسماعيلعثمانأبو-الحديثأصحابالسلفعقيدة-302

هـ.1341الاولى،الرياض،طيبةدار،السبكينبيلتحقيقهـ،373

الكويت،للنشر،غراسمحمد،حسامتحقيق،المدينيعبداللهبنعليالحسنأبو-العلل-402

هـ.4231لاولى

صبحيتحقيق،القاضيطالبأبيترتيب،الترمذيعيسىبنمحمدعيسىأبو-العلل-502

هـ.9041الاولى،الكتبعالم،السامرائي

الخطيبالدينمحبتعليق،المعرفةدار،الرازيحاتمأبيبنمحمد-الحديثعلل-602

هـ.5014

دارألميس،خليلتحقيق،الجوزيبنعليبنعبدالرحمنالفرجأبو-المتناهيةالعلل-702

هـ.041الاولى،بيروت،العلميةالكتب

.دتحقيق،الدارقطنيعليبنعمرالحسنأبو-النبويةالاحاديثفيردةالوالعلل-802

هـ.5041الاولى،الرياض،طيبةدار،السلفيالرحمنمحفوظ

تركيا،الإسلاميةالمكتبة،حنبلبنمحمدبنأحمدعبداللهأبو-الرجالومعرفةالعلل-902

.م8791

هـ،855تالعينيأحمدبنمحمودالدينبدر-البخاريصحيحشرحالقاريعمدة-011

المغربية.الاوقافوزارةهـوطبعة2913الاولى،القاهرة،الحلبيالبابي

هـ،364تلسعيبابنالمعروفالدينوريمحمدبنأحمدبكرأبو-لليلةواليومعمل-111

هـ.7041الاولى،دمشق،لبياندارمكتبة،عيونبشيرتحقيق
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الفكر،دار،أباديالحقشمسمحمدالطيبأبو-داودأبيسننشرحالمعبودعون-212

هـ.9913المالثة،بيروت

القلم،دار،الامينمحمدتحقيق،السخاويعبدالرحمنبنمحمد-الهدايةشرحفيالغاية-132

لاهـه3141الاولى،دمشق

العايد،سليماند.تحقيقهـ،285تالحربيإبراهيمإسحاقأبي-الحديثغريب-214

هـ.5041الاولى،القرىامجامعة

محمد،حسيند.تحقيقهـ،442تالهرويسلامبنالقاسمعبيدأبو-الحديثغريب-512

هـ.4041القاهرة،الاميريةالمطابعلشئونالعامةالهيئة

لعلمية،الكتبدار،الدينوريقتيبةبنمسلمبنعبداللهمحمدأبو-الحديثغريب-216

هـ.8041الاولى،بيروت

تحقيقهـ،578بشكوالبنعبدالملكبنخلفالقاسمأبو-والمبهماتالغوامض-217

هـ.5141الاولى،جدةالخضراء،الاندلسدار،مغراويمحمود

الحنبلي،رجببنأحمدبنعبدالرحمنالفرجأبو،البخاريصحيحشرحالباريفتح-182

هـ.1741الاولى،النبويةالمدينة،الاثريةالغرباءمكتبة،واخرينشعبانمحمودتحقيق

العسقلاني،حجربنعليبنأحمدالفضلأبو-البخاريصحيحبشرحالباريفتح-921

هـ5041لمانية،القاهرة،السلفيةلمطبعة،الخطيبالدينمحبتحقيق

البناعبدالرحمنبنأحمد-الشيبانيحنبلبنأحمدالاماممسندلترتيبالربانيالفتح-022

.بيروت،المعرفةدار،الساعاتي

بنالسعيدهـتحقيق951تالديلميشهرداربنشيرويه-الخطاببمأثورالفردوس-122

هـ.6041بيروت،العلميةالكتبدار،بسيوني

مؤسسة،عباساللهوصيتحقيق،الشيبانيحنبلبنأحمدعبداللهأبو-الصحابةفضائل-222

هـ.041بيروت،لةالرسا

عادلتحقيق؟البغداديالخطيبثابتبن8عليبنأحمدبكرأبو-والمتفقهالفقيه-223
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هـ.1741الاولى،الدمام،الجوزيابندار،العزازي

مكتبة،السلفيحمديتحقيقهـ،414تالرازيمحمدبنتمامالقاسمأبو-الفوائد-224

هـ.2141الاولى،الرياضالرشد،

عبدالرحمنتحقيق،الشوكانيعليبنمحمد-الموضوعةالاحاديثفيالمجموعةالفوائد-225

هـ.2913لثانية،بيروت،الاسلاميالمكتب،المعلمي

عبدالرؤوفمحمد-النذيرالبشيرأحاديثمنالصغيرالجامعشرحالقديرفيض-226

هـ.5141الاولى،بيروت،العلميةالكتبدار،عبدالسلامأحمدضبط،المناوي

.دتحقيق،العربيبنعبداللهبنمحمدبكرأبو-أنسبنمالكموطأشرحفيالقبس-227

هـ.299الاولى،بيروت،الاسلاميالغربدار،عبداللهمحمد

الدينناصرمحمدتحقيقهـ،234تالنسائيحرببنزهيرخيثمةأبو-العلمكتاب-228

لكويت.،الارقمدار،الالباني

عبداللهتحقيقهـ،003تالفريابيالمستفاضبنمحمدبنجعفربكرأبو-القدركتاب-922

هـ.8141الاولى،الرياض،السلفأضواءالمنصور،

شاهينتبنأحمدبنعمرحفصأبو-السنةأهلمذاهبلشرحللطيفالكتاب-023

هـ.6141الاولى،المنورةالمدينة،الاثريةالغرباءمكتبة،البصريعبداللهتحقيقهـ،385

القلاش،أحمدتحقيق،العجلونيمحمدبنإسماعيل-الالباسومزيلالخفاكشف-231

هـ.5041الرابعة،بيروت،الرسالةمؤسسة

هـ،463تلبغداديالخطيبثابتبنعليبنأحمدبكراهبو-الروايةعلمفيالكفاية-232

النبوية.المدينة،العلميةالمكتبة،المدنيوإبراهيمالسورقيعبداللهأبيتحقيق

عبدالرحيمتحقيق،النيسابوريالحجاجبنمسلمالحسينأبو-والاسماءالكنى-233

هـ.4041الاولى،النبويةالمدينة،الإسلاميةالجامعة،القشقري

الثالثة،بيروت،العلميةالكتبدارالدولابب،حمادبنأحمدبنمحمد-والاسماءالكنى-234

هـه3041
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الهنديالدينحسامبنعليالدينعلاء-والافعالالاقوالسننفيالعمالكنز-235

هـ.9913بيروت،الرسالةمؤسسةهـ،579تبالمتقيالمعروف

تحقيقهـ،333تالمالكيالدينوريمروانبنأحمدبكرأبو-العلموجواهرالمجالسة-236

هـ.9141الاولى،!روت،حزمابندار،سلمانحسنبنمشهور

حلب،،الوعيدارزايد،محمودتحقيقالبستي،حبانبنمحمدحاتمأبو-المجروحين-237

هـ.6931الاولى

تحقيق،الهيثميبكرأبيبنعليالديننور-المعجمينزوائدفيالبحرينمجمع-238

هـ.1341الاولى،الرياضالرشد،مكتبةمحمد،نذيربنعبدالقدوس

مؤسسةهـ،708تالهيثميبكرأبيبنعليالديننور-الفوائدومنبعئدالزومجمع-923

هـ.6041بيروت،المعارف

الاصفهانيتبكرأبيبنمحمدموسىأبو-والحديثالقرانغريبيفيالمغيثالمجموع-042

هـ6041الاولى،مكة،القرىأمجامعة،العزباويعبدالكريمتحقيقهـ،158

الخطيب،عجاجمحمدد.تحقيقالرامهرمزي،عبدالرحمنبنالحسن-الفاصلالمحدث142

هـ.1913بيروتالفكر،دار

ومحمدالهدباعادلتحقيقلحنبلي،عبداالاديبنأحمدبنمحمد-الحديثفيالمحرر"242

هـ.4221الاولى،الرياضالعطاء،دار،علوش

لكنانيبكرأبيبنأحمدالعباسأبو-العشرةالمسانيدبزوائدالمهرةإتحافمختصر-243

هـ.7141الاولى،العلميةالكتبدار،كسرويسيدتحقيقهـ،084تبالبوصيريالمعروف

بنعليبنأحمدالفضلأبو-أحمدومسندالستةالكتبعلىالبزارمسندزوائدمختصر-424

هـ.4141الثالثة،بيروت،لثقافيةالكتبمؤسسة،عبدالخالقصبريتحقيقالعسقلافب،حجر

شاكرأحمدتحقيق،المنذريعبدالقويبنالعظيمعبدمحمدأبو-داودأبيسننمختصر"542

.بيروت،المعرفةدار،الفقيومحمد

هـتحقيق987تلاالحنفيالكافيجيسليمانبنمحمدعبداللهأبو-الاثرعلمفيالمختصر-462
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هـ.7041الأولى،الرياضالرشد،دار،زوينعلى

تحقيقهـ،1221تالزرقانييوسفبنالباقيعبدبنمحمد-الحسنةالمقاصدمختصر-247

هـ.3041لثالثة،الاسلاميالمكتب،الصباغلطفيمحمدد.

دارالاعظمي،الرحمنضياءمحمدد.تحقيق،البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو-المدخل-482

هـ.4141لكويت،الاسلاميللكتابالخلفاء

الارناؤوط،شعيبتحقيق،السجستانيالاشعثبنسليمانداوودأبو-سيلالمر-924

هـ.8041الاولى،بيروت،الرسالةمؤسسة

الكاتب،أحمدتحقيقهـ،327تالرازيحاتمأبيبنعبدالرحمنمحمدأبو-المراسيل-025

هـ.3041الأولى،بيروت،العلميةالكتبدار

تعليقمكة،،التجاريةالمكتبة،القاريعلىملا-المصابيحمشكاةشرحالمفاتيحمرقاة-251

العطار.صدقي

بالحاكم،المعروفالنيسابوريعبداللهبنمحمدعبداللهأبو-الصحيحينعلىالمستدرك-252

.بيروت،العربيالكتابدار

لإسلامي،المكتب،الشيبانيحنبلبنمحمدبنأحمدعبداللهأبو-أحمدالاماممسند-253

الالباني.الدينناصرمحمدفهارسهوضع،الخامسة

لغفورعبدد.هـ،238تالحنظليراهويهبنإبراهيمبنإسحاق-إسحاقمسند-254

هـ.2141الأولى،النبويةالمدينة،الايمانمكتبة،البلوشي

.دتحقيقالبزار،عبدالخالقبنعمروبنأحمدبكرأبوالزخار""البحرالبزارمسند-255

هـ.9041الأولى،النبويةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة،اللهزينالرحمنمحفوظ

أحمد،عامرتعليق،الجوهريعبيدبنالجعدبنعليالحسنابو-الجعدابنمسند-256

هـ.6991لاولى،بيروتنادر،مؤسسة

دارأسد،سليمحسينتحقيق،الحميديالزبيربنعبدادلهبكرأبو-الحميديمسند-257

هـ.6991الاولى،دمشقالسقا،
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محمدبنصلاحتعليقهـ،703تالرويانيهارونبنمحمدبكرأبو-الرويانيمسند-258

هـ.7141الاولى،بيروت،العلميةالكتبدار،عويضةبن

العلمية،الكتبدارلبغدادي،عبدالعزيزجمع،الحسينبنعليبنزيد-زيدمسند-925

.بيروت

الله،زينالرحمنمحفوظد.تحقيقالشاشده،كليببنالهيثمسعيدأبو-الشاشيمسند-026

هـ.4141الاولى،النبويةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة

الاولىمصر،،الرياندار،الشافعيإدريسبنمحمدعبداللهأبو-الشافعيمسند-261

هـ.8014

مؤسسة،السلفيحمديتحقيقالطبرافب،احمدبنسليمانالقاسمأبو-الشاميينمسند-262

هـ.7141الثانية،الرسالة

دار،العزازيعادلتحقيق،شيبةأبببنمحمدبنعبداللهبكرأبو-شيبةاببابنمسند-263

هـ.8141الأولى،الرياض،الوطن

.بيروت،لمعرفةدار،الطيالسيداودبنسليمانداودأبو-الطيالسيمسند-462

،الحوتكمالتحقيقهـ،262تالسدوسدهشيبةبنيعقوبيوسفأبو-عمرمسند-265

هـه5041الأولى،بيروت،الثقافيةالكتبمؤسسة

عارفأيمنتحقيقالإسفرائيني،إسحاقبنيعقوبعوانةأبو-عوانةأبمسند-266

هـ.9141الاولى،بيروت،المعرفةدار،الدمشقي

قلعجي،عبدالمعطيد.تحقيقكثير،بنعمربنإسماعيلالدينعماد-الفاروقمسند-267

هـ.1141الأولىالوفاء،دار

محمدتحقيقالاصفهاني،عبداللهبنأحمدنعيمأبو-مسلمصحيحعلىالمستخرجالمسند-268

هـ.7141الاولى،بيروت،العلميةالكتب،الشافعيحسن

،المأموندارأسد،سليمحسينتحقيق،التميميعليبنأحمديعلىأبو-يعلىأببمسند-926

هـ.7041الأولى،دمشق
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الالباني،لدينناصرمحمدتحقيق،التبريزيالخطيبعبداللهبنمحمد-لمصابيحمشكاة-027

هـ.5041لثالثة،بيروت،الاسلاميالمكتب

دارهـ،084تالبوصيريبكرأبيبنأحمد-ماجهابنزوائدفيالزجاجةمصباج-271

.القاهرة،الاسلاميةالكتب

الاعظمي،الرحمنحبيبتحقيق-الصنعانيهمامبنعبدالرزاقبكرأبو-المصنف-272

هـ.3041الثانية،الاسلاميالمكتب

لكتبدار،عبدالسلاممحمدضبطه،شيبةأبيبنمحمدبنعبداللهبكرأبو-المصنف-273

هـ.6141الاولى،بيروت،العلمية

العسقلافب،حجربنعليبنأحمدلفضلأبو-الثمانيةالمسانيدبزوائدالعاليةالمطالب-274

هـ.8141الاولى،الرياض،الوطندار،هيمإبربنوياصعباسبنغنيمتحقيق

ومحمدشاكرأحمدتحقيقهـ-388تالخطابيإبراهيمبنمحمدبنحمد-لسننمعالم-275

لمعرفة.دار،الفقي

الزركشي،عبداللهبنمحمدالدينبدر-والمختصرالمنهاجأحاديثتخريجفيالمعتبر-276

هـ.4041الاولى،الكويت،الارقمدار،السلفيحمديتحقيق

تحقيقهـ،381تالمقرىءبابنالمعروفالاصبهانيإبراهيمبنمحمدبكرأبو-المعجم-277

هـ.9141الاولى،الرياضالرشد،مكتبة،سعدبنعادل

مكتبة،الطحانمحمودد.تحقيق،الطبرانيأحمدبنسليمانالقاسمأبو-الاوسطالمعجم-278

هـ.5041الأولى،الرياض،المعارف

البلوشي،أحمدد.تحقيقهـ،341تالاعرابيبنمحمدبنأحمدسعيدأبو-المعجم-927

هـ.2141الاولى،الرياضالكوئر،مكتبة

إدارة،الاثريالحقإرشادتحقيق،الموصليالمثنيبنعليبنأحمد-يعلىأبيمعجم-028

هـ.7041الاولىأباد،فيصل،الأثريةالعلوم

،تدمريعمرد.تحقيق،الصيداويجميعبنأحمدبنمحمدالحسينأبو-الشيوخمعجم-281
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هـ.5041الاولى،بيروتالرسالةمؤسسة

المصراتي،صلاحهـتحقيق351تقانعبنعبدالباقيالحسينبو-الصحابةمعجم-282

هـ.8141الاولى،النبويةالمدينة،الاثريةالغرباءمكتبة

المكتبشكور،محمدتحقيقالطبرافب،أحمدبنسليمانالقاسمأبو-الصغيرالمعجم-283

هـ.5041الاولى،بيروت،الاسلامي

وزارة،السلفيحمديتحقيق،الطبرانياحمدبنسليمانالقاسمابو-الكبيرالمعجم-284

هـ.5041الثانية،العراقيةالاوقاف

قلعجي،عبدالمعطيد.تحقيق،البيهقيالحسينبنأحمدبكرأبو-والآثارالسننمعرفة-285

هـ.1141الاولى،حلب،الوعيدار

البستوي،عبدالعليمتحقيقهـ،126تالعجليعليبنأحمدالحسينأبو-الثقاتمعرفة-286

هـ.5041الاولى،النبويةالمدينةالدار،مكتبة

الشاذلي،محمدتحقيقهـ،953تالمازريعليبنمحمدعبداللهأبو-مسلمبفوائدالمعلم-287

.م2991الثانية،بيروت،الإسلاميالغربدار

السلفية،المطبعة،السيوطيعبدالرحمنالدينجلال-بالسنةالاحتجاجفيالجنةمفتاح-288

هـ.0041الثالثة،القاهرة

العربي،التراثإحياءدار،عبدالباقيفؤادمحمدترجمة،فنسنكد.-السنةكنوزمفتاح-928

هـ.3041بيروت

لشهرزوريعبدالرحمنبنعثمانعمرأبو-الحديثعلومفيالصلاحابنمقدمة-092

هـ.8913بيروت،العلميةالكتبدارهـ،264تالصلاحبابنالمعروف

لسيد،مجديتحقيقهـ،281لدنياأبيبنمحمدبنعبداللهبكرأبو-الاخلاقمكارم-192

هـ.1141القاهرة،القرآنمكتبة

رد،سالممحمدتصحيح،السنوسييوسفبنمحمدبنمحمد-الاكمالإكمالمكمل-292

(.الإكمالوإكمالالإكمالبهامش)مطبوعهـ5041لاولى،بيروت،العلميةالكتب
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الارقم،دار،العدويمصطفىتحقيق،الكشهدنصربنحميدبنعبد-المنتخب-392

هـ.5041الاولى،الكويت

دار،الحوينيإسحاقأببتحقيقهـ،703تالجارودبنعبداللهمحمدأبو-المنتقى-492

هـ.8041الاولى،العرببالكتاب

،بيروت،العررهالكتابدار،الباجيخلفبنسليمانالوليدأبو-الموطأشرحالمنتقى-592

هـه4041الرابعة

دارالصبابطي،عصامتحقيقالحرافب،تيميةبنعبدالسلامالدينمجد-الاخبارمنتقى-692

الاوطار".نيلشرحهمع"مطبوعهـ1341الاولى،القاهرة،لحديث

دار،عبداللهموققد.تحقيقالدارقطني،عمربنعليالحسنأبو-والمختلفالمؤتلف-792

هـ.6041الاولى،الاسلاميالغرب

حجربنأحمدبنعليالفضلأبو-المختصرأحاديثتخريجفيالجبرالجبرموافقة-892

هـ.141!الاولى،الرياضالرشد،مكتبة،العبسقلاني

،عثمانمحمدعبدالرحمنتحقيق،الجوزيبنعليبنعبدالرحمنالفرجأبو-الموضوعات-992

هـ.7041الثانية،لقاهرة،تيميةابنمكتبة

الحديث،دار،عبدالباقيقؤادمحمدتحقيقالاصبحي،أنسبنمالكالامام-الموطأ-003

.القاهرة

دار،الصينيهشامد.تحقيقهـ،791تالقرشدهمسلمبنوهببنعبدالله-الموطأ-103

هـ.0241الثانية،الدمام،الجوزيبن

مكتبغدة،أبوعبدالفتاجتحقيق-الذهبيأحمدبنمحمد"الدينشمس-الموقظة-203

هـ.5041الاولى،حلب،الاسلاميةالمطبوعات

العسقلافب،حجربنعليبنأحمدالفضلأبو-الفكرنخبةتوضيحفيالنظرنزهة-303

هـ.1641الثالثة،الدمام،الجوزيابنردعبدالحميد،حسنبنعليتحقيق

دارهـ،762تالزيلعييوسفعبداللهالدينجمال-يةالهدلاحاديثالرايةنصب-403
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.هرةلقاا،يثلحدا

بابنالمعروفالجزريمحمدبنالمباركالسعاداتأبو-والاثرالحديثغريبفيالنهاية-503

.باكستانلاهور،المحمديةالسنةأنصارالطعاحي،محمودتحقيقالاثير،

الصبابطي،عصامتحقيق،الشوكانيعليبنمحمد-الاخبارمنتقىشرحالاوطارنيل-603

هـ.1341الاولى،القاهرة،الحديثدار

هـ.7041الاولى،الكتبعالم،الغماريأحمد-البدايةأحاديثتخريجفيالهداية703

حجربنعليبنأحمدالفضلأبو-والمشكاةالمصابيحأحاديثتخريجإلىالرواةهداية-803

هـ.2241الاولى،الدمام،القيمابندار،الحلبيحسنبنعليتحقيق،العسقلافب

تحقيقالعسقلافب،حجربنعليبنأحمدلفضلأبو-الباريفتحمقدمةالساريهدي9-03

هـ.1741الثالثة،القاهرة،السلفيةالمطبعة،الخطيبلدينمحب

الكتبمؤسسةعطا،مصطفىتحقيقالدنيا،أبيبنمحمدبنعبداللهبكرأبوالهواتف-031

هـ.1341الاولى،الثقافية

الفقه:أصول*

شعبانتحقيقهـ،756تالسبكيعبدالكافيبنعلي-المنهاجشرحفيالابهاج-311

هـ.1041القاهرة،الازهريةالكليات،إسماعيل

الثاهرة،،الحديثدار،حزمبنأحمدبنعليمحمدأبو-الاحكامأصولفيالاحكام-312

هـ.4041الاولى

.القاهرة،الحديثدار،الامديمحمدبنعليالحسنأبو-الاحكامأصولفيالاحكام-313

.دتحقيق،الشوكانيعليبنمحمدالاصولعلممنالحقتحقيقإلىالفحولإرشاد314-

هـ.1341لاولى،مكة،التجاريةالمكتبة،إسماعيلشعبان

عنهـمصورة3913المعرفةدار،السرخسيأحمدبنمحمدبكرأبو-السرخسيلأصو5-31

لافغاني.لوفاءأبيتحقيقبالهند،العثمانيةالمعارفإحياءطبعة

بيروت،العربيالكتابدارهـ،434تالشاشيمحمدبنحمدعليأبوالشاشي،صول316-
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هـ.2014

تحقيقلصنعاني،الاميرإسماعيلبنمحمد-القياسأنواعمنالحقلمعرفةالاقتباس-317

هـ.6141الاولى،جدة،السواديمكتبة،الحاشديعبدالله

وزارةهـ،497تالزركشيبهادربنمحمدالدينبدر-الفقهأصولفيالمحيطالبحر-318

هـ.1341الثانية،الكويتيةالاوقاف

زكي،محمدد.هـ،552تالاسمنديعبدالحميدبنمحمد-الاصولفيالنطربذل-931

هـ.2141الاولى

تحقيقهـ،478تالجوينيعبداللهبنعبدالملكالمعاليأبو-الفقهأصولفيالبرهان-032

هـ.2141الاولى،المنصورة،للطباعةدارالوفاء،الديبعبدالعظيم

تيمية،ابنمكتبةهـ،716تالطوفيعبدالقويبنسليمان-الفقهصولفيالبلجل-321

هـ.4141الاولى،القاهرة

الاصفهانيتعبدالرحمنبنمحمودالثناءأبو-الحاجبابنمختصرشرحالمختصربيان322

هـ.041الاولى،بمكةالقرىأمجامعةبقا،مظهرمحمدد.تحقيقهـ،974

هـ1741بيروتالفكردار،الحاجأميربنمحمدبنمحمدبنمحمد-لتحبيروالتقرير-323

.بيروت،قرطبةمؤسسةوطبعة

مأجامعةهـ،015تالكلوذانيأحمدبنمحفوظالخطابأبو-الفقهأصولفيالتمهيد-432

هـ.6041الاولىمحمد،مفيدد.تحقيق،المكرمةمكة،القرى

ضبطهـ،747تالحنفيالبخاريمحبوببنعبيداللهالشريعةصدر-الأصولتنقيح-325

.م4991الاولى،بيروت،العلميةالكتبدار،عميراتزكريا

الفكردار،البنانيحاشيةمع،السبكيعليبنعبدالوهابالدينتاج-لجوامعجمع326

.م8291بيروت

.م8291بيروتالفكر،دار-المحليشرحعلىالبنانيحاشية327-

المطبعة،الحنفيالطحطاويإسماعيلبنأحمد-الفلاحقيمرعلىالطحطاويحاشية-328
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هـ.8131لثةلثاا،مصر،لكبرىا

الكتبدارالعطار،محمودبنمحمدبنحسن-المحليالجلالشرحعلىالعطارحاشية-932

.بيروت،العلمية

.بيروت،الكتبعالم،المطيعيبخيتمحمد-السولنهايةعلىالمطيعيحاشية033-

هـ.2913الزعبيمؤسسة،الباجيسليمانالوليدأبو-الاصولفيالحدود-331

شاكر.محمدأحمدتحقيق،الشافعيإدريسبنمحمدعبداللهأبو-الرسالة-332

الحنبليتالعكبريالحسنبنشهاببنلحسنعليأبو-الفقهأصولفيرسالة-333

هـ.1341الاولى،مكة،المكيةالمكتبةعبدالقادر،بنعبداللهبنموفقد.تحقيقهـ،428

تحقيق،المقدسيفدامةبنأحمدبنعبدالرحمنالدينموفق-المناظروجنةالناظرروضة-334

هـ.1341الاولى،الرياضالرشد،مكتبة،النملةعبدالكريمد.

عبدالعزيزعمرد.تحقيق،الزركندبهادربنمحمدالدينبدر-الذهبسلاسل-335

هـ.1141لاولى،القاهرة،تيميةابنمكتبة،سالممحمدعطيةوالشيخ

هـ759تالنجاربابنالمعروفالحنبليالفتوحيأحمدبنمحمد-المنيرالكوكبشرح-336

هـ.0041جدةعبدالعزيز،الملكجامعةحماد،نزيهد.الزحيليمحمدد.تحقيق

بيروتالفكر،دار،المحليأحمدبنمحمدالدينشمس-الجوامعجمععلىالمحليشرح-337

.م8291

.دتحقيقهـ،716تالظوفيعبدالقويبنسليمانالربيعأبو-الروضةمختصرشرح-338

هـ.9141الثالثة،بيروت،الرسالةمؤسسة،التركيعبدالله

السلفية،المطبعةهـ،864تالمحليأحمدبنمحمدالدينجلال-الورفاتشرح-933

.القاهرة

جمالتحقيقهـ،595تالحفيدرشدبنمحمدالوليدبو-الفقهأصولفيلضروري-034

.م4991الاول،بيروت،الإسلاميالغربدار،العلويالدين

أحمدد.هـتحقيق458تالحنبليالفراءلحسينبنمحمديعلىأبو-الفقهصولفيالعدة1-34
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هـ.0141نيةلثاا،ركيمباسير

دار،الانصاريالديننظامبنمحمدعبدالعلي-الثبوتمسلمشرحالرحموتقواتح-342

هـ.4132بمصرالاميريةالطبعةعنمصورةصادر،

البغداديعبدالحقبنعبدالمؤمنالدينصفي-لوصولومعاقدالاصولقواعد-343

هـ.9041الاولى،مكة،القرىأمجامعة،الحكميعليد.تحقيقهـ،973تالحنبلي

دار،البخاريمحمدبنأحمدبنعبدالعزيز-البزدويأصولشرحالاسراركشف-344

.بيروت،الإسلاميالكتاب

حسينتحقيق،المالكيالعربيبنعبداللهبنمحمدبكرأبو-الفقهأصولفيالمحصول-345

هـ.0241لاولى،الاردن،البيارقدار،البدري

مكتبةهـ،729تالحنبليالنجاربابنالمعروفالفتوحيأحمدبنمحمد-التحريرمختصر-346

هـ.3141الاولى،لقاهرة،تيميةابن

مقتديد.:تعليقخان،حسنصديق-الاصولعلممنالمامولحصولمختصر-347

هـ.1341الاولى،القاهرة،الصحوةدار،لازهري

.دتحقيق،الحاجببابنالمعروفالاسنائيعمربنعثمان-الفقهأصولفيالمختصر-348

المختصر".بيانشرحه"معهـ6041لاولى،المكرمةمكة،القرىأمجامعةبقا،مظهرمحمد

الحنبلي،اللحامبابنالمعروفالبعليعليبنمحمدبنعلي-الفقهأصولفيالمختصر-934

هـ.0041جدةعبدالعزيز،الملكجامعةبقا،مظهرمحمدد.تحقيق

القلم،دار،الشنقيطيالمختاربنالامينمحمد-الناظرروضةعلىالفقهأصولمذكرة-035

.بيروت

الطبعةعنمصورةصادر،دار،الغزاليمحمدبنمحمد-الاصولعلممنالمستصفى-351

هـ.4132الاولىبمصرالاميرية

محيتحقيقالحرافب،محمدبنأحمدالعباسأبيجمع،تيميةال-الفقهأصولفيلمسودة-352

.القاهرة،المدنيمكتبةعبدالحميد،الدين
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هـتقديم436تالمعتزليالبصريعليبنمحمدالحسينأبو-الفقهأصولفيالمعتمد-353

هـ.3041الاولى،بهروت،العلميةالكتبدار،ألميسحليل

هـ196تالحنفيالخبازيعمربنمحمدبنعمرمحمدأبو-الفقهأصولفيالمغني-354

هـه3041الاولى،بمكةالقرىأمجامعةبقا،مظهرمحمدد.تحقيق

التلمسانيأحمدبنمحمدعبدالرحمنأبو-الاصولعلىالفروعبناءإلىلوصولمفتاج-355

هـ.3041العلميةالكتبدار،عبداللطيفعبدالوهابتحقيقهـ،771تالمالكي

عالم،البيضاويعمربنعبداللهالدينناصر-الاصولعلممعرفةإلىالوصولمنهاج-356

هـ.5041لاولمطا،بيروت،الكتب

محمدتحقيق،الشنقيطيالمختارمحمدبنالامينمحمد-السعودمراقيعلىالورودنثر-357

هـ.5141الاولى،جدة،المنارةدار،الشنقيطيسيد

عادلتحقيق،القرافيإدريسبنأحمدالعباسأبو-المحصولشرحفيالاصولنفائس-358

هـ.6141الاولى،المكرمةمكةالباز،نزارمكتبة،معوضوعليعبدالموجود

الاستويالحسنبنعبدالرحيمالدينجمال-الاصولمنهاجشرحفيالسولنهاية-935

.بيروت،الكتبعالمهـ،772تالشافعي

أحمدتحقيقهـ،998تالحنفيلكراماستيالحسينبنيوسف-الفقهأصولفيالوجيز0-36

.م0991الاولىمصر،،الثقافيالمكتبالسقا،

الشافعي،مكتبةهـ،478تالجوينيعبداللهبنعبدالملكالحرمينإمام-الورقات-361

.الرياض

أبوعليعبدالحميدد.تحقيق،البغداديعليبنأحمدالفتحأبو-لاصولإلىالوصول-362

هـ.3041الرياض،المعارفمكتبةزنيد،

الفقه*

الحنفي:الفقهأولأ:*

تعليق،الدعوةدارالحنفي،الموصليمحمودبنعبدالرحمن-المختارلتعليلالاختيار-363
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.م4891دقيقةأبومحمد

تحقيقهـ،261تبالخصافالمعروفالشيبانيعمربنأحمدبكرأبو-القاضيباذ-364

الشهيد".الصدرشرح"معهـ7913الاولى،لعراقيةالاوقافوزارة،السرحانهلالمحي

البشائردار،ياسينمحمدتحقيق،السروجيإبراهيمبنأحمدالعباسأبو-القضاءباد-365

هـ.8141الاولى،بيروت،لاسلاميةا

الكتبدارهـ،079تالحنفينجيمبنإبراهيمبنالدينزين-والنطائرالاشباه-366

هـ.0014العلمية

الوفاءأبيتحقيق،الشيبانيالحسنبنمحمدعبداللهأبو-بالمبسوطالمعروفالاصل-367

هـ.0141الاولى،بيروت،الكتبعالم،الافغاني

الطرسوسي.عليبنإبراهيمالديننجم-المسائلتحريرإلىلوسائلأنفيع-368

دار،الجوزيابنسبطقزغليبنيوسفالمظفرابو-الخلافمسائلفيالانصافإيثار-936

هـ.8041الأولى،الخليفيناصرتحقيق،السلام

الحنفي،نجيمبابنالمعروفإبراهيمبنالدينزين-الدقائقكنزشرحئقالرالبحر-037

الثانية.،بيروت،المعرفةوطبعةهـ.1418الاولى،العلميةالكتبدار،عميراتزكرياضبط

.بيروت،الاسلاميالكتابداروطبعة

الكتبدارهـ،587تالكاسانيمسعودبنبكرأبو-الشرائعترتيبفيالصنائعئعبد-371

هـ.6041الثانية،بيروت،العلمية

هـ.1141الثانبةالفكر،دار،العينيأحمدبنمحمودمحمدأبو-الهدايةشرحفيالبناية-372

الاسلامي،الكتابدار،الزيلعيعليبنعثمان-الدقائقكنزشرحالحقائقتبيين-373

.بيروت

العلمية،الكتبدار،السمرقنديعبدالحميدبنمحمدالدينعلاء-الفقهاءتحفة-374

هـ.5041الاولى،بيروت

الكتبدارهـ،1381تالحنفيالطوريعليبنحسينبنمحمد-لرائقالبحرتكملة-375
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هـ.8141ولىلاا،وتبير،لعلميةا

الحلبي،هـالبابي889تزادةبقاضيالمعروفأحمدالدينشمس-القديرفتحتكملة-376

هـ.9138الاولىمصر،

هـ،632تالحنفيالاصوشنيالحسينبنمحمودبنمحمد-الصغارأحكامجامع-377

.القاهرة،الفضيلةدار،البدريمصعبأبيد.تحقيق

الاسلامية،والعلوملقرانإدارة،الشيبانيلحسنبنمحمدعبداللهبو-الصغيرالجامع378-

هـ.1141كراتشي

سيداللهحمدتحقيقهـ،446تالناطقيمحمدبنأحمدلعباسابو-الاحكامجمل-937

هـ.1841الاولى،مكةالباز،نزارمكتبة،خان

الخيرية.لمطبعة،الحنفيالعباديالحداديعليبنمحمدبكرأبو-النيرةالجوهرة-038

الدمشقيعابدينعمربنعابدينأمينمحمد-المختارالدرعلىعابدينابنحاشية-381

هـ.4041الثالثة،القاهرة،الحلبيالبابيهـ،5221تالحنفي

جلبيتبسعديالمعروفالمفتيعيسىبناللهسعد-الهدايةعلىجلبيسعديحاشية382-

هـ.9138الاولى،القاهرة،الحلبيالبابيهـ،549

عالم،الكيلانيمهديتحقيقهـ،918تالشيبانيالحسنبنمحمدعبداللهأبو-الحجة-383

هـ.3041الثالثة،بيروتالكتب

مصر،،السلفيةالمطبعةهـ،182تالانصاريإبراهيمبنيعقوبيوسفأبو-الخراج-384

هـ.7931السادسة

الحصكفيمحمدبنعليبنمحمدالدينعلاء-لابصارتنويرلثرحالمختارالدر-385

".عابدينابنحاشية"معهـ4041لثالثة،الحلبيالبابيهـ،8801ت

الحصكفيعليبنمحمدالدينعلاء-لابحر""ملتقىالملتقىلثرحالمنتقىالدر-386

2هـ.1327العتمانيةالمطبعةهـ،8801تالدمشقي

إحياءدارخسرو"ب"منلاالمعروففرموزبنمحمد-الاحكامغررلثرحالحكامدرر-387
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.بيىوت،لعربيةاالكتب

نذيرعبداللهتحقيقهـ،538تالزمخشريعمربنمحمودالقاسمأبو-المسائلرووس-938

هـ.7041الاولى،بيروت،الاسلاميةالبشائردارأحمد،

الكتبألميس،خليلتحقيق،الحنفينجيمبنهيمإبربنالدينزين-نجيمابنرسائل-093

هـ.0041الاولى،بيروتالعلمية

صلاحتحقيقالسمناني،محمدبنعليالقاسمأبو-النجاةوطريقالقضاةروضة-193

.بيروتالرسالةمؤسسة،الناهي

فؤادد.تحقيق،أفنديبددهالمعروفخليفةيحمىبنإبراهيم-الشرعيةالسياسة-293

هـ.1141الاسكندرية،الجامعةشبابموسسة-عبدالمنعم

الحديثي،عبداللهد.تحقيق،الحنفينجيمبنإبراهيمبنالدينزين-الشرعيةالسياسة-393

هـ.6141الاولى،الرياض،المسلمدار

،المخطوطاتمعهد،الناهيصلاحد.تحقيق،الشيبانيالحسنبقمحمد-الكبيرالسير-493

.م1791القاهرة

الشهيد،بالصدرالمعروفالبخاريمازةبنعبدالعزيزبنعمر-لقاضيأدبشرح-593

هـ.7913الاولى،قيةالعرالاوقافوزارة،السرحانهلالمحيتحقيق

الاولى،الحلبيالبابيهـ،786تالبابرتيمحمودبنمحمد-الهدايةعلىالعنايةشرح693

القدير".فتح"معهـ9138

الثالثة،بيروتلعربي،التراثإحياءدارباز،رستمسليم-العدليةالاحكاممجلةشرح-793

هـ.6041

هـ،552تالاسمنديعبدالحميدبنمحمدالدينعلاء-الاسلافبينالخلافطريقة893-

هـ.1341الاولى،بيروتالعلميةالكتبدار،معوضوعليعبدالموجودعادلتحقيق

المعروفالدمشقيأمينعمربنأمينمحمدالحامديةالفتاوىتنقيحفيالدريةلعقود993-
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.بيروت،المعرفةدار"،عابدينب"ابن

.بيروتالفكر،دار،البابرتيمحمدبنمحمد-البدايةشرحفيالعناية-004

تحقيق،السمرقنديإبراهيمبنمحمدبننصرالليثأبو-الحنفيةفروعفيالمسائلعيون-104

هـ.9141بيروت،العلميةالكتبدارمحمد،سيد

.بيروت،العربيةالكتبإحياءدار-الاحكامغرر-204

الكتبدارلحموي،محمدبنأحمدوالنظائرالاشباهكتابشرحالبصائرعيونغمز-304

هـ.5041الاولى،بيروت،العلمية

.بيروتالفكر،دار،البلخيالديننظام-الهنديةالفتاوى-404

هـ،186تالحنفيالهمامبنعبدالواحدبنمحمدالدينكمال"الهداية"شرحالقديرفتح50-4

هـ.9138الاولى،القاهرة،الحلبيالبابي

تقديم،الحنفينجيمبنإبراهيمبنالدينزين-حنيفةأبيمذهبفيالزينيةالفوائد-604

هـ.4141الاولى،الدمام،الجوزيابندار،سلمانحسنبنمشهور

طبع،الحنفيالغرسبنمحمدبنمحمدالدينبدر-الحكميةالاقضيةفيالبدريةالفواكه-704

.عبدالفتاجصالجمحمدللقاضي"الزهرية"المجانيشرحهمع

هـضبط071تالحنفيالنسفيمحمودبنأحمدبنعبداللهالبركاتأبو-الدقائقكنز-804

."الرائقالبحرشرحهمع"مطبوعهـ1841الاولى،بيروت،العلميةالكتبدار،عميراتزكريا

دارعبدالحميد،الدينمحيتحقيق،الميدانيالغنيميعبدالغني-الكتابشرحفياللباب-904

هـ.1381الرابعةوالنشر،للطباعةالسلامة

بابنالمعروفالحنفيمحمداليمنأبيبنهيمإبرالاحكاممعرفةفيالحكاملسان-041

هـ.3913الثانية،القاهرة،الحلبيالبابي،الشحنة

المعرفةدارهـ،483تالسرخسيسهلأبيبنأحمدبنمحمدبكرأبو-المبسوط-411

.بيروت

دامادا"زادهب"شيخالمعروفمحمدبنعبدالرحمن-الابحرملتقىشرحفيالاضهرمجمع-214
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.بيروتالعربيالتراثإحياءهـدار7801ت

القاهرة،الخيريةالمطبعة،البغداديمحمدبنغانمبنمحمدأبو-الضماناتمجمع-413

هـ.8013

المكرمة،مكةالباز،نزارمكتبة،الحنفيمحمودبنعبداللهالدينمجد-للفتوىالمختار-414

هـ.8131الاولى

.دتحقيقهـ،037تالرازيالجصاصعليبنأحمدبكرأبو-العلماءاختلافمختصر-514

للطحاوي.هـالاصل1713الثانية،بيروت،الإسلاميةالبسائردارنذير،عبدالله

دارمحمد،كاملتحقيق،القدوريأحمدبنمحمدبنأحمدالحسنأبو-القدوريمختصر-164

هـ.1841الاولى،بيروت،العلميةالكتب

.دتحقيق،الحنفيالتمرتاشيأحمدبنعبدادلهبنمحمد-الاحكامعلىالحكاممسعفة-174

هـ.6141الاولىالرياضو،المعارفمكتبةالزيد،صالح

.بيروتالفكر،دار،الحنفيالطرابلسيخليلبنعليالدينعلاء-الحكاممعين-184

.بيروتالعربيالتراثإحياءدار-الابحرملتقى-914

الحنفيلدمشقيعابدينعمربنعابدينأمينمحمد-الرائقالبحرعلىالخالقمنحة-042

البحر"بهامشمطبوعهـ:1841لاولى،العلميةالكتبدار،عميراتزكرياضبطهـ،5212ت

."ئقالرا

هـ،4013تاللكنويعبدالحيالحسناتأبو-الصغيرالجامعشرحالكبيرالنافع-421

هـ.1141كراتشي،الإسلاميةوالعلومالقرانإدارة

صلاحد.تحقيقهـ،461تالسغديالحسنبنعليالحسنأبو-الفتاوىفيالنتف-422

هـ.4041الثانية،بيروت،الرسالةمؤسسة،التاهي

عابدينعمربنعابدينأمينمحمدءالعرفعلىالاحكامبعضبماءفيالعرفنشر-423

ابنرسائل"مجموعضمنمطبوع.بيروت،العربيلتراثإحياءهـ،1252تالحنفيالدمشقي

".عابدين
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القاهرة،الحلبيالبابي،المرغينانيبكرأبيبنعليلحسنأبو-المبتديبدايةشرحالهداية-424

لاخيرةها

[لمالكي:الفقهكتب*

المعروفالانصاريعبداللهبنقاسمالدينصاج-الفروقأنواءعلىالشروقإدرار-425

."الفروق"بهامش!بيروت،المعرفةدار،الشاطبابن

الاسلامي،الغربدارهـ،794تالمالقيقاسمبنعبدالرحمنالمطرفأبو-الاحكام-426

.م2991الاولى،بيروت،الحلويالصادقتحقيق،بيروت

تحقيق،القرافيإدريسبنأحمدالعباسأبو-الاحكاممنالفتاوىتمييزفيالاحكام-427

هـ.6141الثانية،حلب،الاسلاميةالمطبوعاتمكتب،غدةأبوعبدالفتاح

لثانية.،القاهرة،الحلبيالبابي،الكشناويحسنبنبكرأبو-المداركأسهل-284

محمدتحقيق،الخشنيالحارثبنمحمد-مالكالاماممذهبعلىالفقهفيالفتياأصول-942

.للكتابالوطنيةوالمؤسسةللكتابالعربيةالدار،الاجفانأبومحمدد.لمجذوب

عبدالمنعم:عرض،المالكيالقرطبيفرجبنمحمدعبداللهأبو-!الرسولأقضية-043

هـ.8041مصر،،الاعلاميالانتاجكنوز،اللهخلف

بنمحمد-الخطاببنعمرالمؤمنينأميررسالةشرحفيالوهابالملكمنالافتتاج-431

هـ.2141المغربيةالاوقافوزارة،سحنونأحمدتحقيق،القسظنطينيالميليمحمد

تالحفيد""لمالكيرشدبنأحمدبنمحمدالوليدأبو-المقتصدونهايةالمجتهدبداية-4323

."الهدايةمع"مطبوعهـ7041الاولى،بيروت،الكتبعالم،شلاقعدنانتحقيقهـ،595

.بيروتالمعرفةدار،الصاويأحمد-المسالكلاقربالسالكبلغة-433

الثالثةبيروت،المعرفةدار،التسوليعبدادلهبنعليالحسنأبو-التحفةشرحفيالبهجة-434

هـ.7913

محمدالوليدأبو-المستخرجةمسائلفيلتعليلووالتوجيهوالشرحوالتحصيلالبيان-435

الاسلامي،الغربدارحجي،محمدد.تحقيقهـ،052ت"الجد"المالكيرشدبنأحمدبن
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هـ.8041نيةلثاا،توبير

بيروتالفكر،دارالمواق،يوسفبنمحمدعبداللهأبو-خليللمختصروالاكليلالتاج-436

هـ.8913

بنعليبنإبراهيمالدينبرهان-الحكامومناهجالاقضيةأصولفيالحكامتبصرة-437

هـ.6041الاولى،القاهرة،الازهريةالكلياتمكتبة،عبدالرؤوفطهراجعه،المالكيفرحون

هـ،549تالحطابمحمدبنمحمدعبداللهأبو-الالتزاممسائلعلالكلامتحرير-438

هـ.4041الاولى،الاسلاميالغربدار،الشريفعبدالسلامتحقيق

هـ.7913الثالثة،بيروت،المعرفةدار،الاندلسيمحمدبنمحمدبكرأبو-الحكامتحفة-943

،بيروت،الإسلاميالغربدار،البصريالجلاببنالحسينلقاسمأبو-التفرييع-044

هـ.8041الاولى

محمدتحقيقهـ،422تالمالكيالبغداديعليبنعبدالوهابمحمدأبو-التلقين-441

المكرمة.مكة،التجاريةالمكتبة،ثابت

هـتحقيق062تالمناصفبنعيسىبنمحمد-الاحكاممآخذعلالحكامتنبيه-442

.م8891تونس،التركيدارمنصور،لحفيظعبد

دار،المالكيحسينبنعليمحمد-الفقهيةالاسرارفيالسنيةعدوالقوالفروقتهذيب-434

".الفروقدابهامشبيروت،المعرفة

المطبعة،التسوليعبدالسلامبنعليالحسنأبو-الزقاقلاميةشرحعلالتسوليحاشية-444

هـ.3031الاولى،تونس،لرسميةا

هـ،0123تالدسوقيعرفةبنأحمدبنمحمد-الكبيرالشرحعلالدسوقيحاشية-445

.بيروت،العربيةالكتبإحياءدارهـوطبعة1741لولي،لعلميةالكتبدار

.بيروتالفكر،دار،العدويلصعيديعلي-الطالبكفايةشرحعلالعدويحاشية-464

هـ،9012تالفاسيالطالببنالتاوديمحمد-عاصمابنفكرلبنتالمعاصمحلي-447

".التحفة"بهامش7913الثالثة،بيروت،المعرفةدار
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التركي،عبداللهد.تحقيقهـ،593تالرازيفارسبنأحمدالحسنأبو-الفقهاءحلية-484

هـ.3041الأولى،المتحدةالشركة

،بيروتالفكر،دار،الخرسدعبداللهبنمحمد"خليلمختصرشرح"خليلعليالخرسد-944

عبداللهبنسهلبنعيسىالأصبغأبو"والاعلامالنوازل"الكبرىالاحكامديوان-045

الاولى،السعودية،الذهبيةالصفحاتشركة،النعيميرشيدتحقيقهـ،486تالمالكيلجياني

هـ.4171

الغربدارحجي،محمدد.تحقيقالقزافي،إدريسبنأحمدالدينشهاب-الذخيرة-451

.م4991الاولمط،بيروت،لاسلاميا

شرحهامعهـمطبوع386تالقيروانيزيدأبيبنعبداللهمحمدأبو-الفقهيةالرسالة-452

الغربدار،الأجفانأبود.تحقيق،المغراويمنصوربنمحمداللهعبدلابي"المقالة"غرر

هـ.6041الاولمط،بيروت،الاسلامي

المعرفة،دارهـ،1012تبالدرديرالشهيرالعدويمحمدبنأحمد-الصغيرالشرح-453

".السالكبلغة"بحاشيةبيروت

هـ،1012تبالدرديرالمعروفالعدويمحمدبناحمدالبركاتابو-الكبيرالشرح-454

العربية0الكتبإحياءداروطبعةهـ،7141الاولى،بيروت،العلميةالكتبدار

أبو-"الوافيةعرفةابنحقائقلبيانالشافيةالكافية"الهدايةعرفةابنحدودشرح-455

والطاهرالاجفانأبومحمدتحقيقهـ،498تالانصاريالرصاعقاسمبنمحمدعبدالله

.م3991الاولى،بيروت،الاسلاميالغربدار،المعموري

أحمدبنمحمد،"الحكامتحفةشرحفيوالاحكام"الاتقانالحكامتحفةعلىميارةشرح-564

.بيروت،المعرفةدار،رةبمياالمعروفسدالفامحمدبن

يحيىبنأحمدالعباسأبو-والفروقالجموعمنالمذهبمافيجمعفيالبروقعدة-457

هـ.141.الاولىبيروت،الاسلاميالغربدارأبوفارس،حمزةتحقيق،الونشريسي

المالكيتشاسبننجمبنعبدالله-لمدينةعالممذهبفيالثمينةالجواهرعقد-458
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هـ.4231الاولىبيروت،الاسلاميالغربدارالحمر،محمدبنحميدد.تحقيقهـ،166

عليبناللهعبد-والاحكامالعقودمنأيديهمبينيجريفيماللحكامالمنظمالعقد-945

.الحكامتبصرةهـبهامش1013القاهرة،الشرفيةالمطبعة،سلمونبابنالمعروفالمالكيالكناني

البابي،"عليش"محمدبنأحمدبنمحمد-مالكمذهبعلىالفتوىفيالمالكالعليفتح-046

هـ.1378الاخيرة،القاهرة،الحلبي

دارجي،قلعهرواسمحمدفهرسة،القرافيإدريسبنأحمدالعباسأبو-الفروق-461

.بيروت،المعرفة

بنسليمانالوليدأبو-والحكامالفقهاءعندالعملعليهمضىماوبيانالاحكامفصول-462

هـ.0141،المغربيةلاوقافوزارة،عليبنالبتولتحقيقهـ،474تالباجيخلف

هـ.1541بيروتالفكر،دارهـ،1251تالنفراويغنيمبنحمد-لدوانيلفواكه-463

حسن،عبدالرحمنتحقيق،المالكيجزيبنأحمدبنمحمد-الشرعيةالاحكامقوانين-464

هـ.5041الاولى،القاهرةالاقصر،دار

العلمية،الكتبدارعبدالبر،بنعبداللهبنيوسفعمرأبو-المالكيةفقهفيالكافي-465

هـ.7041الاولى،بيروت

لمالكيتالمعدانيرحالبنالحسنعليأبو-الصناعتضمينعنالقناعكشف-466

هـ.1741الاولى،بيروت،الإسلاميةالبشائردار،الاجفانبومحمدد.تحقيقهـ،0411

فرحونبنعليبنإبراهيم،الحاجبابنمصطلحمنلحاجبالنقابكشف-467

الاولى،بيروت،الإسلاميالغربدار،الشريفعبدالسلام.ودفارسابوحمزةهـتحقيق997ت

.م0991

الكلياتأحمد،طاهرتصحيح،المالكيموسىبنإسحاقبنخليل-خليلمختصر-468

.القاهرة،لازهرية

هـ،737تالحاجبابنالمعروفالعبدريمحمدبنمحمدبنمحمدعبداللهأبو-المدخل-946

.القاهرة،التراثمكتبة
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،السعادةمطبعة،التنوخيسعيدبنسحنون-أنسبنمالكللامامالكبرىالمدونة-047

هـ.1323مصر

فؤادد.تحقيق،خلدونبنمحمدبنعبدالرحمن-الانامحكامعنالملاممزيل-471

هـ.7141الاولى،الرياض،الوطندارأحمد،عبدالمنعم

تحقيق،المالكيالبغداديعليبنعبدالوهابمحمدأبو-المدينةعالممذهبعلىالمعونة-472

المكرمة.مكة،التجاريةالمكتبة،عبدالحقحميش

بنحمد-والمغربوالاندلسأفريقيةعلماءفتاوىعنالمغربوالجامعالمعربالمعيار-473

.م9891بيروت،الاسلاميالغربدار،الونشريسييحى

عبدالرفيعبنحسنبنإبراهيمإسحاقأبو-والاحكامالقضاياعلىالحكاممعين-474

.م9891بيروت،الإسلاميالغربدارعياد،قاسممحمدتحقيق،المالكي

الازديعبداللهبنهشامالوليدأبو-الاحكامنوازلمنلهميعرضفيماالحكاممفيد-475

هـ.606تالمالكي

هـ،052تالجد""القرطبيرشدبنأحمدبنمحمدالوليدبو-الممهداتالمقدمات-476

هـ.8041الاولى،بيروت،الإسلاميالغربدار،حجيمحمدد.تحقيق

تحقيقهـ،993تالمالكيزمنينأبيبنعبداللهبنمحمدعبداللهأبو-الاحكاممنتخب-477

هـ.9141الأولى،المكرمةمكة،المكيةالمكتبة،الغامديعبداللهد.

دارب"عليش"،المعروفأحمدبنمحمدعبداللهأبو-خليلمختصرعلىالجليلمنح-478

.بيروت،العلميةالكتب

الفكر،دار-بالحطابالمعروفالمغربيعبدالرحمنبنمحمدعبداللهأبو-الجليلمواهب-947

هـ.8931بيروت

المالكيالكيكيعبداللهبنمحمد،والجبالالسائبةالبلادنوازلفيالجلالذيمواهب-048

.م7991الاولى،ب!يروت،الاسلاميلغربدار،التوفيقأحمدتحقيقهـ،1851ت

هـ،1325تالشنقيطيحمدبنالامينمحمد-خليلمختصرشرحالمرابطنصيحة-481
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هـ.1341الاولى،زيدانالحسينتقديم

وزارة،بفاسالعلميالمجلستحقيق،العلميالحسنيعليبنعيسى-زلالنو-482

هـ.3041المغربيةالاوقاف

الاوقافوزارةهـ،1342تالمهديمحمدسيديعبداللهأبو-الصغرىالنوازل-483

هـ.2141المغربية

الشافعي:الفقه*

مكتبة،حنيفأحمدصغيرد.تحقيقالمنذربنإبراهيمبنمحمدبكرأبو:الاجماع-484

هـ.0241الثانية،عجمان،الفرقان

الاولى،بيروت،الكتبعالم،المروزينصربنمحمدعبداللهأبوالفقهاء:اختلاف-485

هـ.5.14

مطبعة،السرحانهلالمحيتحقيق،الماورديمحمدبنعليالحسنأبو:القاضيأدب-486

هـ.1913بغدادالارشاد،

هـ،33هتالقاصبابنالمعروفالطبريأحمدأبيبنأحمدالعباسأبو:القاضيباذ-487

هـ.9041الاولى،الطائف،الصديقمكتبة،الجبوريحسيند.تحقيق

دار،صندقجيإبراهيمد.تحقيق،البغويمسعودبنالحسينمحمدأبو:القاضيأدب-488

هـ.2141المنار

محمدد.تحقيق،الحمويالدمأبيبنعبداللهبنإبراهيمإسحاقأبوالقضاء:أدب-948

هـ.2041لثانية،دمشقالفكر،رد،الزحيلي

مكة،الباز،نزارمكتبةهـ،997تالغربيعثمانبنعيسىروجأبوالقضاء:أدب-094

هـ.1741الاولى

تحقيق،الانصاريأحمدبنمحمدبنزكريايحيىأبوالرضاعمادالقضاء:أدب-194

هـ.6041الاولى،السعوديةلداربكير،عبدالرحمن

لكتابدار،الشافعيالانصاريزكريايحمىأبو:لطالبروضشرحالمطالبأسنى-294
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مي.سلالإا

عبدالموجودعادلتحقيقالسبيكي،عليبنعبدالوهابالدينتاجوالنظائر:الاشباه-394

هـ.1141الأولى،العلميةالكتب،معوضوعلى

.بيروتالفكر،دار،السيوطيعبدالرحمنالدينجلالوالنظائر:الاشباه494

عبداللهتحقيقالمنذر،بنإبراهيمبنمحمدبكرأبوالعلماء:مذاهبعلىالإشراف-594

.م3991لبنانالفكر،دار،البارودي

.بيروتالفكر،دار-الدمياطيشطامحمدبنبكرأبو:الطالبينإعانة-694

الاولى،العلميةالكتبدار،البكريالدينبدروالإنشاء:الفروقفيالاعتناء-794

هـ.1411

مصر،الحلبيالبابي،الخطيبالشربينيمحمد:شجاعأبيألفاظحلفيالاقناع-894

الخطيب.علىبجيرميبحاشيةمطبوع،الاخيرةهـ،0137

.الانتفاعلطالبالاقناع-994

.الماورديمحمدبنعليالحسنابو:الاقناع-005

،الفرزدقمطبعة،الجبرينعبداللهد.تحقيقالمنذر،بنإبراهيمبنمحمدبكرأبو:الاقناع-105

هـ.8041الاولى،الرياض

الكتبدار،مطرجيمحمودتعليق،الشافعيإدريىبنمحمدعبدادلهأبو:الام-205

هـ.1341الاولى،بيروت،العلمية

الطبعة،البجيرميسليمان":الخطيبشرحعلىالحبيبإتحفةالخطيبعلىبجيرمي-305

.القاهرة،الحلبيالبابيهـ،0137الاخيرة

الوردية.البهجة-405

التجريد.-505

الدقر،عبدالغنيتحقيق،النوويشرفبنيحيىزكرياأبو:التنبيهألفاظتحرير-605

هـ.8041الاولى،دمشقدارالعلم،
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ثالترإحياءرد،الهيتميحجربنمحمدبنأحمدالمعهاج:شرحفيالمحتاجتحفة-705

العربي.

عليبنمحمدشجاعأبو:نافعةمذهبيةونبذذائعةخلافيةمسائلفيالنظرتقويم-805

هـ.8041الكاتبةبالالةمطبوع،الخزيمصالحد.تحقيق،الدهان

.بيروتالفكر،دار،المطبعيبخيتمحمد:الثانيةالمجموعتكملة"905

هـ.3041الاولى،بيروت،الكتبعالم،الشيرازيعليبنإبراهيمإسحاقابو:التنبيه-015

هـ،516ت،البغويمسعودبنالحسينمحمدابو:الشافعيالامامفقهفيالتهذيب-151

هـ.141الاولى،العلميةالكتبدار،معوضوعليعبدالموجودعادلتحقيق

دار،المصريالعجيليمنصوربنسليمان:الطلابمنهجشرحعلالجملحاشية-512

مصر.،العربيالتراثإحياء

الاخيرةالفكر،دار،الشبراملسيعليالديننور:المحتاجنهايةعلالشبراملسيحاشية-135

هـ.4041

دارهـ،9041ت،المغربيعبدالرزاقأحمد:المحتاجنهايةعلالرشيديالمغربيحاشية-415

.المحتاجنهايةهـمع4041الاخيرةالفكر،

الكتبإحياءدار،عميرةالبرلسيوأحمد،القليوبيسلامةاحمد:وعميرةقليوبيحاشيتا-515

.بيروت،العربية

وعادلمعوضعليتحقيق،الماورديمحمدبنعليالحسنأبولكبير:الحاوي-516

هـ.4141الاولى،العلميةلكتبدارعبدالموجود،

.القاهرةللنشر،العالميةالسلام،السيوطيالدينجلال:للفتاوىالحاوي-175

القفاللشاشيأحمدبنمحمدبكرأبوالفقهاء:مذهبمعرفةفيالعلماءحلية-518

هـ.3041الاولى،الحديشةالرسالةهـ،488ت

.بيروتالفكر،دار،الشروانيعبدالحميد:الشروانيحواشي-915
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الكتابدار،العانيعبدالقادرتحقيق،الزركشيبهادربنمحمدالدينبدر:الزواياخبايا-052

هـ.2041الاولى،القاهرة،لاسلاميا

ت،القاهريالبنبيحسنبنمحمدعبداللهأبو:المذهبأحكامفيالمذهبالديباج-521

هـ.1841الاولى،المكرمةمكةالباز،نزارمكتبة،الثماليمحمدتحقيق865،

دار،الدمشقيلرحمنعبدبنمحمدبنعبداللهأبو:الائمةاختلاففيالامةرحمة-522

هـ.7041لاولى،العلميةالكتب

دامعالاسلاميالكتابدار،اليمنيالمقريبنإسماعيلالدينشرف:الطالبروض-523

".المطالبأسنىحاشية

عادلتحقيق،العلميةالكتبدار،النوويشرفبنيحيىزكرياأبو:الطالبينروضة-524

هـ.5041الثانية،بيروت،الاسلاميالمكتبوطبعةهـ،2141لاولىعبدالموجود،

.بيروت،المعرفةدار،المغراويالزهريمحمد-الوهاججالسر-525

الداربكير،عبدالرحمنتحقيق،المناويعليبنعبدالرؤوفالرضا:عمادشرح526

هـ.1641الاولى،السعودية

.القاهرة،الحلبيالبابيلاصفهاني،الحسينبنأحمدشجاعأبو:لتقريبوالغاية-527

لبهية.الغرر-528

الحرمين،إمام،الجوينيعبداللهبنعبدالملكالمعاليأبو:الظلمالتياثفيالاممغياث-952

.م9791الاسكندرية،الدعوةدار-عبدالمنعموفؤادحلميمصطفىتحقيق

عبدالمعطيد.تحقيق،الصلاحبنعمروأبوعبدالرحمنبنعثمان:الصلاحابنفتاوى-053

هـ.3041الاولى،حلب،الوعيدار،قلعجي

.بيروت،الإسلاميةالمكتبة،الرمليأحمدبنأحمدالدينشهاب:الرمليفتاوى-153

المعرفة،دار،السبكيعبدالكافيبنعليالدينتقيالحسنأبو:السبكيفتاوى-532

.بيروت

مطبعةمكتبةهـ،749تالهيتميعليبنمحمدبنأحمد:الكبرىلفقهيةالفتاوى-533
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بغداد.،الحسينيالمشهد

عبدالسلامبنعبدالعزيزالدينعزمحمدأبوالانام:مصالحفيالاحكامقواعد-534

.بيروت،العلميةالكتبدارهـ،066ت،السلمي

إحياءدار،الشافعيالحسينيمحمدبنبكرأبوالاختصار:غايةحلفيالاخياركفاية-535

هـ.1377بيروت،العربيةالكتب

حسنمحمدد.تحقيقالاسنوي،الحسنبنعبدالرحيممحمدأبو:الدريالكوكب-536

هـ.5041الاولى،الاردنعمار،دارد،عو

.بيروتالفكر،دار،لنوويشرفبنيحيىزكرياأبو:المهذبشرحالمجموع-537

الاشبيليتأحمدبنفرحبنأحمدالعباسأبو:البيهقيللامامالخلافياتمختصر-538

هـ.0241الأولى،بيروت،العلميةالكتبدار،إبراهيمعلاءتحقيقهـ،996

الكتبدار،مطرجيمحمودتخريج،المزنييحيىبنإسماعيلبنإبراهيم:المزنيمختصر-953

هـ.3141الاولى،بيروت،العلمية

الفداءأبو:الأئمةإخوانهدونمنالشافعيالإمامبهانفردالتيالفقهيةلمسائل-054

لاولى،النبويةالمدينة،والحكمالعلوممكتبة،صندقجيإبراهيمد.تحقيقكثير،بنإسماعيل

هـ.6014

دار،الشافعيالقرشيلاخوةبنأحمدبنمحمدبنمحمد:الحسبةمعالمفيالقربةمعالم-154

.كمبردج،الفنون

وزارة،فائقتيسيرد.تحقيق،الزركشيبهادربنمحمدالدينبدرالقواعد:فيلمنثور-542

هـ.1377الأولى،الكويتيةالاوقاف

إحياءدار،المحتاجمغنيشرحهمعمطبوع،النوويشرفبنيحيىزكرياأبو:المنهاج-543

هـ.1377بيروت،العربيالتراث

مصر.،العربيالتراثإحياءدار-الجملحاشيةمعمطبوعالطلابمنهج-445

شرحهمعمطبوع،بيروتالفكر،دار،الشيرازيعليبنإبراهيمإسحاقأبو:لمهذب-545
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.المجموع

التأليفلجنةمطبعة،الشيزرينصربنعبدالرحمن:الحسبةطلبفيالرتبةنهاية-546

والنشر.والترجمة

الفكر،دارهـ،4001ت،الرمليالعباسابيبنمحمد،المنهاجشرحإلىالمحتاجنهاية-547

هـ.ا404الاخيرة،بيروت

الكناني،جماعةبنالدينعزالمناسك:فيالاربعةلمذاهبإلىلسالكهداية-548

هـ.ا414الاولى،الاسلاميةالبشائردارعزالديننورد.تحقيقهـ،767ت

دارمحمد،موسىتحقيقهـ،05هت،الغزاليمحمدبنمحمدحامدأبو:الفقهفيلوجيز-945

هـ.ا504لاولى،القاهرة،العربيالتراث

الاولى،القاهرة،السلامدارهـ،505ت،الغزاليمحمدبنمحمدحامدأبو:الوسيط-055

تامر.ومحمدمحمدأحمدتحقيقهـ،ا174

الحنبلي:الفقه*

تحقيق،الحنبليالهاشميموسىأبيأحمدبنمحمدالشريفالرشاد،سبيلإلىلإرشاد-551

هـ.ا914الاولى،الرسالةمؤسسة،التركيعبداللهد.

المكتب،الشاويشزهيرتحقيق،الخلالأحمدبكرابو-احمدالإماممسائلمنالاشربة-552

هـ.ا124الاولم!،بيروت،لإسلاميا

عبدالقادرتحقيق،الخلالهارونبنأحمدبكرأبو-المنكرعنلنهيوبالمعروفالأمر-553

.م7491مصر،القافلةدارعطا،

المؤسسةونشرطبع،هبيرةبنمحمدبنيحتىلمظفرأبو:الصحاجمعانيعنالافصاج-554

.بالرياضالسعيدية

بنعبدالسلامبنعبدالحليمبنأحمدالعباسأبو:التحليلإبطالفيالدليلإقامة-555

.بيروت،العلميةالكتبدار،الكبرىالفتاوىضمنمطبوع،تيمية

هـتحقيق689تالحنبليالحجاويأحمدبنموسىالنجاأبو:الانتفاعلظالبالإقناع-556
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هـ.8141الاولى،لقاهرةهجر،دار،التركيعبداللهد.

تالمرداويسليمانبنعليالحسنأبو:الخلافمنالراجحمعرفةفيالانصاف-557

هـ.4141الاولىهجر،دارالحلو،عبدالفتاحد.،لتركيعبداللهد.تحقيقهـ،885

هـ،308تالبعليعليبنمحمدالحسنأبو:تيميةابنفتاوىمنالفقهيةالاختيارات-558

هـ.9136الفقيحامدمحمدتحقيق

الحنبليتالكوذانيأحمدبنمحفوظبنالخطابأبوالكبار:المسائلالانتصارفي-955

هـ.1341الاولى،الرياض،العبيكانمكتبةالعمير،سليماند.تحقيقهـ،015

هـ.622ت:تيميةبنلقاسمأبيبنمحمدالدينفخر:الراغبوبغيةالساغببلغة-056

،عنيزة،الثقافيصالحابنمركزناصرالسعدي،بنعبدالرحمنالابرار:قلوببهجة-561

".الكاملةلمجموعة"ضمنهـ1412الثانية

عبداللهد.تحقيقهـ،778ت،البعليعليبنمحمداللهعبدأبو،الفقهفيالتسهيل-562

هـ.1841،الثانية،الرياض،العاصمةرد،الحجيلانعبدالعزيزد.الطيار،

،فراجأحمدعبدالستارراجعه،المرداويسليمانبنعليالحسنأبو:الفروعتصحيح-563

.بيروت،الكتبعالمهـ،5041بعةالر

تحقيق،الحنبليالفراءيعلىأبو:الإمامعنوالاربعوالثلاثيتينالروفيصحلماالتمام-564

هـ.4141الاولى،العاصمةدار،عبداللهعبدالعزيزد.الطيار،عبداللهد.

هـ،885تالمرداويسليمانبنعليالحسنأبو،المقنعأحكامتحريرفيالمشبعالتنقيح-565

.م8191بالرياضالسعيديةلمؤسسةحسن،لرحمنعبدتصحيح

والتنقيح.المقنعبينالجمعفيلتوضيح-566

.دتحقيق،الصلاةوتاركالمللأهلقسم:الخلالمحمدبنأحمدبكرأبو:الجامع-567

هـ.6141الاولى،الرياض،المعارفمكتبة،السلطانإبراهيم

الفراءالحسينبنمحمديعلىابوأحمد:لإماممذهبعلىالفقهفيالصغيرالجامع-568

هـ.1241الاولى،الرياض،أطلسدار،السلامةناصرد.تحقيقهـ،584ت،الحنبلي
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هـ،9701تالنجديقائدبنأحمدبنعثمان:الاراداتمنتهىعلقائدابنحاشية-956

هـ.9141بيروت،الرسالةمؤسسة،التركيعبداللهد.تحقيق

هـ.3041الثانيةهـ،2913تقاسمبنمحمدبنعبدالرحمن:المربعالروضحاشية-057

مصر.،المحمديةالسنةمطبعة،العنقريعبدالله:المربعالروضحاشية-571

ت،الحنبليالنابلسياللبديياسينبنعبدالغنيالمارب،نيلعلاللبديحاشية-572

هـ.9141الاولى،الاسلاميةالبشائردارالاشقر،محمدد.تحقيقهـ،9113

الدولية،إيلافدار،النجديمحمدتحقيق:الحرانيتيميةبنعبدالحليمبنأحمد:الحسبة-573

هـ.8141لاولمطا

بنبكرابوالدينتقيالحدود"اخرإلىالفرائض"منالفروععلقندسابنحواشي-574

.القاهرة،قرطبةمؤسسة،السديسمحمدتحقيقهـ،186قندسبابنالمعروفإبراهيم

مكة،،الفيصليةالمكتبةهـ،3301الحنبلييوسفبنمرعي:الماربلنيلالطالبدليل-575

هـ.0141الاولمط

العكبريمحمدبنالحسينالمواهبأبوالفقهاء:جمهوربينالخلافيةالمسائلرووس-576

هـ.0241الاولى،الرياضاشبيليا،دار،السلامةناصرد.،الخثلانخالدد.تحقيق،الحنبلي

السلامة،ناصرد.،تحقيق،الحنبليحمدانبنشبيببنأحمدبنحمد،الصغرىالرعاية-577

هـ.2341الاولى،ضالريااشبيليا،دار

،هـالرياض4141الرشد،،الحجاويموسىالنجاأبو:المقنعاختصارفيالمستنقعزاد-578

".الدليلمعرفةفي"السلسبيلشرحهمع

،عيونبشيرتحقيق،الحرانيتيميةبنلحليمعبدبنأحمدالعباسأبو-الشرعيةالسياسة-957

هـ.5041دمشق،البيانمكتبة

عبداللهد.تحقيق،الزركشيعبداللهبنمحمدلخرقي،مختصرعلالزركشيشرح-058

.لرياض،العبيكانمكتبة،الجبرين

.دتحقيقهـ،682تالمقدسيقدامةبنمحمدبنعبدالرحمنالفرجأبوالكبير،الشرح-581
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الاولى،الجيزةهجر،دار،لمقنوالإنصافمعمطبوعالحلو،عبدالفتاحده،التركيعبدالله

هـ.1414

،اساممؤسسة،العثيمينصالحبنمحمدلشيخ-المستقنعزادعلىالممتعالشرح-582

هـ.6141الاولى،المشيقحخالدود.الخيلأباسليماند.تحقيق،الرياض

ت،البهوتييونسبنمنصور"المنتهىلشرحالنهيأولىدقائق"الإراداتمنتهىشرح-583

هـ.4141الأولى،بيروت،الكتبعالمهـ،1501

تحقيقهـ،624ت،المقدسيإبراهيمبنعبدالرحمنالدينبهاء-العمدةشرحالعدة-584

العربي.الكتابدارهـ،4141الأولى،المهديعبدالرزاق

،المهديعبدالرزاقتحقيق،الحنبليمةقدبنأحمدبنعبداللهالدينموفق-الفقهعمدة-585

.العدةمعهـمطبوع4141الأولىالرياض،الهدىدار

دارمؤسسةالحنبلي،يوسفبنمرعيوالمحتهى:الاقناعبينالجمعفيالمنتهىغاية-586

الأولى0،السلام

العلمية،الكتبدار،الحرانيتيميةبنعبدالحليمبنأحمدالعباسأبو:الكبرىالفتاوى-587

.بيروت

قاسم،بنعبدالرحمنبنمحمدجمع،الشيخآلإبراهيمبنمحمدالشيخورسائلفتاوى-588

هـ.9913مكة،الحكومةمطبعة

تالدمنهوريعبدالمنعمبنأحمد:الشيبانيحنبلابنبمفراداتالربانيلفتح-958

هـ.1641الاولى،قرطبةمؤسسة،السديسمحمدتحقيقهـ،2911

ج،فرأحمدعبدالستارراجعههـ،763تالمقدسيمفلحبنمحمدعبداللهأبو:الفروع-095

هـ.5041الرابعة،بيروت،الكتبعالم

ردهـ،1125تالحنبليالمنقورمحمدبنأحمد،المفيدةالمسائلفيالعديدةالفواكه-195

هـ.0041لثانية،بيروت،الجديدةلافاق

تحقيق:تيميةبنعبدالحليمبنأحمدالعباسأبو:والوسيلةالتوسلفيجليلةقاعدة-295
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هـ.9041الاولىدمنهور،،لينةمكتبة،المدخليربيع

الحنبليرجببنأحمدبنعبدالرحمنالفوائد"وتحريرالقواعد"تقريررجبابنقواعد-395

هـ.9141الاولىالخبر،،عفانابندار،سلمانحسنمشهورتحقيقهـ،597ت

لحنبليتعبدالهاديبنالحسنبنيوسف:الفقهيةوالضوابطالكليةعدالقو-495

هـ.5141الاولى،بيروت،الإسلاميةالبشائردار،الدوسيفهيدبنجاسمتحقيقهـ،909

حامدمحمدتحقيق،الحرانيتيميةبنعبدالحليمبنأحمد:الفقهيةالنورانيةالقواعد-595

هـ.9913بيروت،المعرفةدار،الفقي

دار،التركيعبداللهد.تحقيق،قدامةبنأحمدبنعبداللهمحمدأبوالدينموفق:الكافي-695

هـ.7141الأولىمصر،هجر،

الحديثة،النصرمكتبة،البهوتييونسبنمنصور:الإقناعمتنعلىالقناعكشاف-795

.الرياض

الحنبلي،البعليعبدالرحمنالدينزين:المختصراتأخصرشرحالمخدراتكشف-895

.الرياض،السعيديةالمؤسسة

الدمشقيبكرأبببنعبدالرحمنالمنكر:عنوالنهيبالمعروفالامرمنالاكبرالكنز-995

هـ.1741الاولى،بيروت،العلميةالكتم!دار،عثمانمصطفىد.تحقيقهـ،856تالحنبلي

هـ،884تالحنبليمفلحبنمحمدبنإبراهيمإسحاقأبو:المقنعشرحفيالمباع-006

.بيروت،الاسلاميالمكتب

المؤسسة،السعديناصربنعبدالرحمن:الفقهيةالمسائلمنالجليةالمختارات-106

الإسلامية.سعودبنمحمدالامامجامعة،السعيدية

الأولى،اساممؤسسة،العثيمينصالحمحمدالشيخ-الحكميةالطرقمنمختارات-206

هـ.1412

محمد،بنإبراهيمتعليق،الحنبليالخرقيالحسينبنعمرالقاسمأبو:الخرقيمختصر-306

هـ.3141الاولىطنطا،،الصحابةدار
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عليبنمحمدعبداللهأبوالدينبدر:تيميةابنالاسلاملشيخلمصريةالفتاوىمختصر-406

هـ.9041مصر،التقوىدار،الفقيحامدمحمدتعليقلبعلي،

المؤسسة،الجوزيبنعبدالرحمنبنيوسفأحمد،الاماممذهبفيالاحمدلمذهب-506

هـ.1041الثانيةالرياض،السعيدية

يعلىأبيبنمحمدالحسينأبو:الخرقيفيهاخالفالتيلعزيزعبدبكرأبيمسائل-606

هـ.1341الاولى،الرياض،المعارفمكتبة،إسماعيلالمحمدتحقيقهـ،625تلحنبلي

مصر،،تيميةبنمكتبة،اللهعوضبنطارقتحقيقداود،أبييةروأحمدالاماممسائل-706

هـ.0241لاولى

زهيرتحقيق،النيسابوريهانيبنإبراهيمبنإسحاقروايةأحمدالاماممسائل-806

هـ.0041الاسلاميالمكتب،الشاويش

.دتحقيق،المعاملاتقسم،الكوسجمنصوربنإسحاقروايةأحمدالاماممسائل-906

هـ.5141الاولىمصر،،المدنيمطبعةالزيد،صالح

العلمية،لدارمحمد،الرحمنفصلد.تحقيق:صالحبنهروايةأحمدالاماممسائل-061

هـ.8041الاولى،دلهي

الاسلامي،المكتب،الشاويشزهيرتحقيق:عبداللهابنهروايةأحمدالاماممسائل-611

هـ.1041الاولى،بيروت

الحنبليتيعلىأبيالقاضيبنمحمدلحسينأبوأحمد:الامامعليهاحلفالتيالمسائل-612

هـ.7041الاولى،الرياض،العاصمةدارد،الحدمحمودتحقيقهـ،526

هـتحقيق882تالحنبليمفلحبنبكرأبيبنعليلدينعلاء:بالخطوطالعملمسألة-613

الرابع،العدد،السعوديةالعدلوزارةمنالصادرةالعدلمجلةضمنمطبوع،السلامةناصرد.

هـ.0142لشو

مكتبة،اللاحملكريمعبدد.:الحنبلييعلىلابيالروايتينكتابمنالفقهيةالمسائل-461

هـ.5041الأ،لى،الرياض،المعارف
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قاسمبنمساعدتحقيقهـ،616تالحنبليالسامريعبداللهبنمحمد:المستوعب-615

هـ.5041الأولى،الياض،المعارفمكتبة،الفالج

المكتب،الرحيبانيسعدبنمصطفى:المنتهىغايةشرحفيالنهىأولىمطالب-616

.بيروت،الاسلامي

الحنبلي،النجاربابنالمعروفالفتوحيأحمدبنمحمد:المنتهىشرحالنهىأوليمعونة-617

هـ.6141الاولى،بيروتخضر،دار،الدهيقعبدالملكد.تحقيق،729ت

عبداللهد.تحقيقهـ،062تالمقدسيقدامهبنأحمدبنعبداللهمحمدأبو:المغني-618

هـ.6041الاولى،القاهرة،للطباعةهجرالحلو،عبدالفتاحد.،التركي

عبدتحقيق،الحنبليعبدالهاديبنحسنبنيوسفالدينجمال:الافهامذويمغني-961

مصر.هـ،1913المحمديةالسنةمطبعة،الشيخالالعزيز

،بيروت،العلميةالكتبدارمة،قدبنأحمدبنعبداللهمحمدأبوالدينموفق:المقنع-062

هـ.9931الاولم!

.دتحقيق،الحنبليالبنابنأحمدبنالحسنعليأبولخرقي،مختصرشرحالمقنع-621

الاولى.،الرياضالرشد،مكتبة،النعيميعبدالعزيز

تحقيقهـ،596،الحنبليالتنوخيعثمانبنالمنبجيالدينزين:المقنعشرحفيالممتع-622

هـ.1841الاولىخضر،دار،دهيسبنعبدالملك

القلعجي،عصامتحقيقهـ،1353ت،ضويانبنمحمدبنإبراهيم،السبيلمنار-623

هـ.4041السادسةبيروت،الإسلاميالمكتبوطبعةهـ،5041الثانية،الرياض،المعارفمكتبة

-الشافياتالمنج-462

مكتبةهـ،763تالحنبليالمقدسىمفلحبنمحمدلدينشمسالمحرر:علىالنكت-625

.المغرب،الرباط،المعارف

الانصاريإسماعيلتحقيق،الحنبليالكلوذانيأحمدبنمحفوظالخطابأبو:الهداية-626

هـ.1913الاولى،السعودية،القصيممطابع،العمريوصالح
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تحقيقهـ،0011تالنجدياحمدبنعثمان،الطالبعمدةشرحالراغبهداية-627

هـ.5141الثالثة،جدةالبشير،دار،مخلوفحسنين

المجتهدين:وبعضلظاهري1الفقه

.الزخارالبحر-826

المضية.الدراري-962

محمدتعليق،القنوجيخانحسنصديقمحمد:البهيةالدررشرحالنديةالروضة-063

هـ.1141الاولىصنعاء،،الهجرةدار،حلاق

غالبقاسمتحقيق،الشوكانيعليبنمحمدالازهار:حدائقعلىالمتدفقالجرارلسيل-631

هـ.3041،المصريةالاوقافوزارة،ورفاقه

العليل.وشفاءالنيلشرح-632

السلفية،المكتبةخان،حسنصديقمحمد:القاضيعلىالقضاءفيبمايجباللاظيظفر-633

هـ.2041الاولىشاكر،أحمدتحقيق،باكستانلاهور

المفيد.القول-634

عامرد.تحقيقهـ،235تالبغدادييونسبنسريجالحارثأبوالقضاء:كتاب-635

هـ.1421الاولى،بيروت،الإسلاميةالبشائردار،صبريحسن

دارشاكر،أحمدتحقيقهـ،456تحزمبنسعيدبنأحمدبنعليمحمدأبو:المحلى-636

.القاهرة،لتراث

الثالمة.،القدسيزاهددار،حزمبنسعيدبنأحمدبنعليمحمدأبو،لإجماعامراتب-637

،حلاقصبحيمحمدتحقيق،الشوكانيعليبنمحمدالاوام،شفاءعلىالغماموبل-638

هـ.6141الاولى،القاهرة،تيميةابنمكتبة

:والتعريقاتاللغةكتب

789،تالقونوي،قاسملفقهاء:بينالمتداولةالالفاظتعريفاتفيالفقهاءأنيس-963
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هـ.6041الاولى،جدةالوفاء،دار،الكبيسيأحمدد.تحقيق

دارالابياري،إبراهيمتحقيقهـ،816تالجرجانيعليبنمحمدبنعلي:التعريفات-064

هـ.1841الرابعة،العربيالكتاب

دمشق،لفكر،رد،المناويعبدالرؤوفبنمحمد:التعاريفمهماتعلىلتوقيف-641

هـ.0141الاولم!

تحقيق،الإسلاميالغربدار،المالكيعرفةبنمحمدعبداللهأبو:عرفةابنحدود-642

.م3991الاولى،المعموريوالطاهرالاجفانأبومحمد

دارهـ،875تبمصنفكالمعروفالبسطاميالدينمجد،الفقهيةلاحكاموالحدود-643

هـ.1141الاولى،بيروت،العلميةالكتب

هـ،537تالحنفيمحمدبنعمرحفصأبو:الفقهيةالاصطلاحاتفيالطلبةطلبة-644

هـ.1841الاولى،بيروت،العلميةالكتبدار،الشافعيحسنمحمدتعليق

دار،طلبةجمالد.تحقيقهـ،942تالتعالبيمحمدعبدالملكمنصورابو:اللغةفقه-645

هـ.4141الاولى،العلميةالكتب

هـ.1341الثالثةالرسالةمؤسسة،آباديالفيروزيعقوببنمحمد:المحيطالقاموس-466

ومحمددرويشعدناند.تحقيق،الكفويموسىبنأيوبالبقاءأبو:الكليات-647

هـ.2141لاولى،بيروت،الرسالةمؤسسة،المصري

.بيروتصادر،دار،الافريقيمنظوربنمحمدالدينجمال:العربلسان-486

عالم،ياسينالمحمدتحقيقهـ،385تعبادبنإسماعيلالصاحب:اللغةفيالمحيط-964

هـ.4141الاولم!،بيروت،لكتب

.بيروتهـ،5041القرانعلوممؤسسة،الرازيبكرأبيبنمحمد:الصحاجمختار-065

.بيروت،العلميةالمكتبةهـ،077تالفيوميمحمدبنأحمدالمنير:المصباح-165

هـ،907ت،الحنبليالبعليالفتجأبيبنمحمدعبداللهأبو:المقنأبوابعلىالمطلج-652

هـ.1041بيروت،الإسلاميالمكتب
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أبوالدينشهابتحقيقزكريابنفارسبناحمدالحسينأبو:اللغةمقاييسمعجم-653

هـ.5141الاولىالفكر،دارعمرو،

زيد،بنأسامةمكتبةالمطرزي،لدينناصرلفتحأبو:المعربترتيبفيالمغرب-654

العربي.الكتابودارهـ،9913الاولى،حلب

ابنالبركاتأبيبنإسماعيلالمجدأبووالاسماء،المهذبغريبعنالإنباءفيالمغني-655

هـ.1141مكة،التجاريةالمكتبة،عبدالحفيظمصطفىد.تحقيقهـ،655تباطيش

.دتحقيق،الركبيسليمانبنأحمدبنبطال،المهذبغريبتفسيرفيالمستعذبالنظم-656

هـ.1141مكة،التجاريةالمكتبة،عبدالحفيظمصطفى

والتاردخ:والسيروالتراجمالأعلام

بيروت،العلميةالكتبدارزكار،عبدالجبارتحقيق،خانحسنصديق-العلومأبجد-657

.م7891

العربي،الكتابدارهـ،436تالصيمريعليبنحسين،صحابهوحنيفةأبيأخبار-658

.م7691الثانية،بيروت

.الرياض،المدائنمكتبةهـ،603تحيانبنحلفبنوكيع:القضاةأخبار-965

محمدعليتعليقهـ،262تالنميريشبةبنعمرزيدأبو:النبويةالمدينةأخبار"066

هـ.1741الاولى،العلميةالكتبدار،بيانوياسين

الشاقعيتعساكربنعبدالرحمنمنصورأبو-المؤمنينأمهاتمنافبفيالاربعين-661

هـ.6041الاولى،عبدالحافظتحقيقالفكر،دارهـ،062

مكتبةسعيد،محمدد.تحقيقهـ،464تالخليليأحمدبنعبداللهبنالخليل-الارشاد-662

هـ.9041الاولى،ضالرياالرشد،

تحقيقهـ،1401تالمقريمحمدبنأحمدالعباسأبو-عياضأخبارفيلرياضأزهار-663

.م0491القاهرةوالنشر،والترجمةالتأليفلجنةمطبعة،الابياريوإبراهيمالسقامصطفى

دارهـ،063تالاثيربنمحمدبنعليالدينعز-لصحابةمعرفةفيالغابةأسد-664
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هـ.0931هرةلقاا،لشعبا

عبدالمنعمتحقيق،النوويشرفبنيحمىزكرياأبو-المهماتالاسماءبيانإلىالاشارات-665

هـ.9141الاولى،مكةالباز،نزارمكتبة،إبراهيم

الكتابدارالعسقلافب،حجربنعليبنأحمدالفضلأبو-لصحابةتمييزفيالإصابة-666

.بيروت،العربي

.م2991العاشرة،للملايينالعلمدار،الزركليالدينخير-الاعلام-667

أبو-الكمالتهذيبفيذكرمنسوىأحمدمسندفييةرولهمنذكرفيالإكمال-668

هـ.2141الاولى،الرياضاللواء،دارسرور،دتهعبدتحقيق-الحسينيعليبنمحمدالمحاسن

الكتبدار،العسقلانيحجربنعليبنأحمدالفضلأبو-العمربأبناءلغمرإنباء-966

هـ.6041الثانية،العثمانيةالمعارفدائرةمطبعةمصورة،العلمية

.الرواةإنباه-067

الحنبليتمحمدبنعبدالرحمنالدينمجد-والخليلالقدسبتاريخالجليلالانس-671

هـ.0241يونسعدنانتحقيق،الاردن،عماندنديس،مكتبةهـ،086

تحقيقهـ،927تالبلاذرييحيىبنأحمد-وعمر"بكرأبيالشيخين"قسمالأنساب-672

هـ.1841الثانية،الرياضللنشر،المؤتمنالعمر،إحساند.

طبع،المعلميعبدالرحمنتحقيقهـ،562تالسمعانيحمدبنعبدالكريمءلانساب-673

.بيروتمين،محمد

الكتابدارنقي،عليتحقيق،الطهرانيبزركأغا-لسابعةالمائةفيالساطعةالانوار-674

.م7291الأولم!،بيروت،العربي

العاصمة،دارزيد،أبوعبداللهبنبكرد.العلامةالشيخ-واثارهحياتهالجوزيةقيمابن-675

هـ.2141لاولم!ا،ضالريا

بنعبداللهبنيوسفعمرأبو-بالكنىالعلمحملةمنالمشهورينمعرقةفيالاستغناء-676

هـ.2141الثانية،الرياض،تيميةابندار،السوالمةدثهعبدد.تحقيق،الممريالبرعبد
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تحقيقلناصري،خالدبناحمدالعباسابو-الاقمىلمغربدوللاخبارالاستقصا-677

هـ.1841البيضاءالدار،الكتابدار،الناصريجعفر

الكتابردعبدالبر،بنعبداللهبنيوسفعمرأبو-الاصحابأسماءفيالاستيعاب-678

.بيروت،العربي

هـ،184تالعجميابنسبطإبراهيمإسحاقأبو-بالاختلاطرميبمنالاغتباط-967

هـ.6041الثانية،دلهيلعلميةالدار

بورسعيد.،الدينيةالثقافةمكتبةهـ،705ت،المقدسيطاهربنالمطهر-والتاريخالبدء-068

دار،التركيعبداللهد.تحقيقكثير،بنعمربنإسماعيلالفداءابو-والنهايةالبداية-681

هـ.7141الاولى،لقاهرةهجر،

المعرفة،دار،الشوكانيعليبنمحمد-السابعالقرنبعدمنبمحاسنالطالعالبدر-682

.بيروت

حلب.تاريخفيالطلببغية-683

تحقيق،السيوطيعبدالرحمنالدينجلال-والنحاةاللغويينطبقاتفيالوعاةبغية-684

.بيروتلعصرية،المكتبة،إبراهيملفضلأبومحمد

تحقيقهـ،987تالحنفيقطلوبغابنقاسم-لحنفيةمنصنففيمنالزاجمتاج-685

هـ.2141الاولى،دمشق،للتراثالمأموندار،صالحإبراهيم

مكتبة،القنوجيعليبنحسنبنصديق-الاولالطرازمآثرجواهرمنالمكللالتاج-686

هـ.6141الاولى،ضالريا،السلامدار

لسامرائي،صبحيتحقيق،البغداديشاهينبنعمرحفصأبو-الثقاتأسماءتاريخ-687

هـ.4041الاولى،الكويت،السلفيةالدار

لكتابدارهـ،974تالورديبابنالشهيرمظفربنعمر-الورديابنتاريخ-688

.م7291الاولى،بيروت،العربي

بنمحمدبنعبدالرحمن-والخبر"المبتدوديوان"العبرالمسمىخلدونابنتاريخ-968
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هـ.1341الاولى،بيروت،العلميةالكتبدارهـ،808تخلدون

سيف،نورمحمدأحمدد.تحقيق،معينبنيحمص-"الدوري"روايةمعينابنتاريخ-096

هـ.9913الاولى،المكرمةمكة،القرىأمبجامعةالعلميالبحثمركز

دار،تدمريعمرد.تحقيق،الذهبيالدينشمس-المشاهيرووفياتالاسلامتاريخ-196

هـ0241عامالخمسونهـوالمجلد7041عامالاولالمجلدطبع،الاولى،العربيالكتاب

الثقافية،الكتبمؤسسة،الطبريجريربنمحمدجعفرأبو-والملوكالاممتاريخ-296

هـ.7041الاولم!،بيروت

دار،اللحيدانمحمدتحقيق،البخاريإسماعيلبنمحمدعبداللهأبو-الاوسطالتاريخء396

هـ.8141الاولى،الرياض،الصميعي

لدينمحيتحقيق،السيوطيبكربيبنعبدالرحمنالدينجلال-الخلفاءتاريخ-496

هـ.1137الاولىمصر،،السعادةمطبعةعبدالحميد،

،البخاريإبراهيمبنإسماعيلبنمحمدبنعبداللهابوالاسلامشيخ-الكبيرالتاريخ-596

.بيروت،العلميةالكتبدار

محمدتحقيقهـ،327تالجرجانيالسهمييوسفبنحمزةالقاسمأبو-جرجانتاريخ-696

هـ.7041الرابعة،بيروت،الكتبعالمعبدالمعين،

هـ.5041الاولى،طيبةدار،العمريضياءأكرمد.تحقيق-خياطبنحليفةتاريخ-796

ت،القرطبيابنالازديمحمدبنعبداللهالوليدأبو-بالاندلسلعلمرواةتاريخ-896

هـ.1373القاهرةالعطار،عزتنشرهـ،304

دارسيف،نورأحمدد.تحقيق-معينبنيحيىعنالدارميسعيدبنعثمانتاريخ-996

.بجدةعبدالعزيزالملكجامعةمنشورات،دمشق،لمأمون

تحقيقهـ،571تالشافعيعساكربنالحسنبنعليالقاسمأبودمشقمدينةتاريخ0-07

.م5991الاولى،بيروتالفكر،دار،العمريغرامةبنعمر

،بيروت،الكتبعالمعواد،كوركيستحقيقسطي،الوسهلبنأسلم-واسطتاريخ-107
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هـ.6041لاولمط

دلهي،،العلميةالدار،العجميابنسبطإبراهيمإسحاقأبو-المدلسينلاسماءالتبيين-207

هـ.6041الثانية

هـ،209تالسخاويعبدالرحمنبنمحمد-الشريفةالمدينةتاريخفياللطيفةلتحفة-307

هـ.4141الاولى،العلميةالكتبدار

هـ.1377العثمانيةالمعارفدائرة،الذهبيأحمدبنمحمد:الحفاظتذكرة-407

بنموسىبنعياض-مالكمذهبأعلاملمعرفةالمسالكوتقريبالمداركترتيب-507

هـ.1378بيروت،الحياةمكتبةبكير،أحمدتحقيقهـ،445السبتيعياض

حجربنعليبنأحمدالفضلأبو-الاربعةالائمةرجالبزوائدالمنفعةتعجيل-607

هـ.6141الاولى،العلميةالكتبدار،شعبانصالحأيمنتحقيق،العسقلاني

لبابةأبود.تحقيقهـ،474تالباجيخلفبنسليمانالوليدأبو-والتجريحالتعديل-707

هـ.604لاولمط،الرياضاللواء،رد،حسين

حجربنعليبنأحمدلفضلأبو-بالتدليسالموصوفينبمراتبالتقديسأهلتعريف-807

هـ.5041لاولى،بيروت،العلميةلكتبدارري،البندعبدالغفارد.تحقيقلعسقلافب،

التجاريةالمكتبة،العربحليلتحقيق،حبانلابنالمجروحينعلىالدارقطنيتعليقات-907

هـ.4141الاولى،بمكة

محمدتحقيق،حلبالرشيد،دارالعسقلافب،حجربنعليبنأحمد-التهذيبتقريب-071

هـ.6041لاولى،مةعوا

عبدالسلامتحقيق،القضاعيعبداللهبنمحمدعبداللهأبو-الصلةلكتابالتكملة-711

هـ.1541لبناندارالفكر،،الهراس

المالكيتالمالقيبكرأبببنيحيىبنمحمد-عثمانالشهيدقتلنقلفيوالبيانالتمهيد-712

هـ.5041الاولى،الدوحة،الثقافةدار،يوسفمحمودد.تحقيقهـ،174

الاولى،بيروتالفكر،دار،النوويشرفبنيحيىزكرياأبو-واللغاتالاسماءتهذيب-137
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م.6991

هـ،742تالمزييوسفالحجاجأبوالدينجمال-الرجالأسماءفيالكمالتهذيب-471

هـ.5141الخامسة،بيروت،الرسالةمؤسسة،معروفعوادبشارد.تحقيق

صلاحد.تحقيق،طولونبنعليبنمحمد-الشامقضاءوليمنذكرفيلبسامالثغر-715

.م5691دمشق،العربيالعلميالمجمعالمنجد،الدين

العربي،التراثإحياءدار،الرازيحاتمأبيبنعبدالرحمنمحمدأبو-والتعديلالجرح-716

هـ.1371ابادبحيدرالعثمانيةالمعارفئرةدطبعةعنمصورة،بيروت

.م6291هاروونعبدالسلامتحقيق،حزمبنعليمحمدأبو-العربنسابجمهرة-717

المطبوعات،غدةأبوعبدالفتاحتحقيق-والتعديلالجرحفيأسئلةعنالمنذريجواب-718

هـ.2141الاولى،حلب،الاسلامية

الوفاء،أبوالقرشيمحمدبنعبدالقادرمحمدأبو-الحنفيةطبقاتفيالمضيةالجواهر-971

الحلبي.البابي،الاولىالحلو،عبدالفتاجد.تحقيق

لمجموو.النبينسبفيالجوهرة-072

السيوطي.الدينجلال-والقاهرةمصرأخبارفيالمحاضرةحسن-172

مكةالباز،دارالاصفهاني،اللهعبدبناحمدنعيمأبو-الأصفياءوطبقاتالاولياءحلية-722

هـ.9041الاولى،المكرمة

.بيروتصادر،دار،المحبياللهفضلابن-عشرالحاديالقرنأعيانفيالاثرخلاصة-723

العسقلاني،حجربنعليبناحمدالفضلأبو-الثامنةالمائةأعيانفيالكامنةالدرر-724

هـ.2913لثانيةاباد،حيدرلمعارف،دائرةمجلسعبدالمعين،محمدتحقيق

فهيمتحقيق،برديتغريبنيوسفالمحاسنأبو-الصافيلمنهلعلىالشافيلدليل-725

هـ.3041بمكةالقرىأمجامعة،شلتوت

فرحونبنمحمدبنعليبنإبراهيم-المذهبعلماءأعيانمعرفةفيالمذهبالديباج-726

.القاهرةلتراث،مكتبةالنور،أبومحمدد.تحقيق،المالكي
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هـتحقيق542تالشنترينيبسامبنعليالحسنأبو-الجزيرةأهلمحاسنفيالذخيرة-727

هـ.1741بيروت،الثقافةدار،عباسإحسان

مؤسسة،الحوتكمالتحقيق،الدارقطنيعمربنعليالحسنأبو-التابعينأسماءذكر-728

هـ.6041الاولى،بيروت،الثقافيةالكتب

محمدتحقيق،الذهبيأحمدبنمحمدالدينشمس-موثقوهوفيهتكلممنأسماءذكر-972

هـ.6041لاولى،الاردنالمنار،مكتبةشكور،

تالبغداديشاهينبنعمرحفصأبو-فيهلحديثونقادالعلماءاختلفمنذكر-073

هـ.9141الاولى،الرياض،السلفأضواء،الانصاريحمادتحقيقهـ،385

الكويت.حكومةمطبعة،الذهبيأحمدبنمحمد-العبرذيل-731

.الحفاظتذكرةذيل-732

المعرفة،دار،الحنبليرجببنأحمدبنعبدالرحمنالفرجأبو-الحنابلةطبقاتذيل-733

.م7891بيروت

شامةتبأبيالمعروفإسماعيلبنعبدالرحمنمحمدابو-الروضتينعليالذيل-734

هـ.665

.الزمانمرآةذيل-735

عبدالقيومتحقيق،العراقيلحسينبنالرحيمعبدالفضلأبو-الاعتدالميزانذيل-736

هـ.6041الاولى،مكة،القرىأمجامعة،النبيربعبد

عبدالرحمنشامةأبوالدينشهاب،لصلاحيةوالنوريةالدولتينأخبارفيالروضتين-737

هـ.8141الاولى،الرسالةمؤسسة،الزيبقهيمإبرهـتحقيق566الدمشقيإسماعيلبن

المالكي،محمدبنعبداللهبكرأبو-وافريقيةالقيروانعلماءطبقاتفيالنفوسرياض-738

هـ.4141الثانية،بيروت،الإسلاميالغربدار،البكوشبشيرتحقيق

الاشعثبنسليمان-وتعديلهمالرواةجرحفيأحمدللامامداودأبيسؤالات-973

هـ.4141الاولىالنبوية،المدينة،والحكملعلوممكتبةمحمد،زيادد.تحقيقلسجستاني،
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للدارقطني.السهميسؤالات-074

بنموفقتحقيق-التعديلوالجرحفيالمدينيبنلعليشيبةأبيبنمحمدسؤالات-741

هـ40410الاولى،الرياض،المعارفمكتبةعبدالقادر،عبدالله

الشافعيتالصالحييوسفبنمحمد-العبادخيرسيرةفيلرشادوالهدىسبل-742

هـ.4141الاولى،بيروت،العلميةالكتبدار،معوضوعليعبدالموجودعادلتحقيقهـ،249

تحقيق،الحنبليالنجديحميدبنعبداللهبنمحمد-الحنابلةضرائجعلىالوابلةالسحب-743

هـ.6141الاولى،الرسالةمؤسسة،العثيمينعبدالرحمند.ءزيدأبوعبداللهبنبكرد.

،زيادةمحمدتحقيق،المقريزيعبدالقادربنعليبنأحمد-الملوكدوللمعرفةالسلوك-474

.م5691التأليفلجنةمطبعة،القاهرة،الثانية

تحقيقهـ،1111تالشافعيعبدالملكبنحسينبنعبدالملك-العواليالنجومسمط-745

هـ.9141بيروت،العلميةالكتبدار،معوضوعليعبدالموجودعادل

شعيبتحقيقهـ،748تالذهبيأ.حمدبنمحمدالدينشمس-النبلاءأعلامسير-746

هـ.0141السابعة،الرسالةمؤسسة،ورفاقهالارناووط

فؤادد.تحقيق،حنبلبنأحمدبنصالحالفضلأبو-حنبلبنأحمدالامامسيرة-747

هـ.4041الثانية،الدعوةدار،عبدالمنعم

تعليقالفكر،دارالبستي،حبانبنمحمدحاتمأبو-الخلفاءوأخبارلنبويةالسيرة-748

هـ.7041الاولىبك،عزيزالسيد

الدينمحييتحقيق-النحويالبصريهشامبنعبدالملكمحمدأبوع!د!:النبيسيرة-974

.القاهرة،التراثمكتبةعبدالحميد،

الفكر.دار،مخلوفمحمدبنمحمد،المالكيةطبقاتفيالزكيةالنورشجرة-075

لمعروفالحنبليأحمدبنعبدالحيالفلاحأبوذهب:منأخبارفيالذهبشذرات-751

هـ.6041الاولى،دمشقكثير،ابندار،الارناؤوطمحمودتحقيقالعماد،بابن

دارشاكر،أحمدتحقيقلدينوري،قتيبةبنمسلمبنعبداللهمحمدأبو-والشعراءالشعر-752
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هـ.8141نيةالثا،هرةالقا،يثلحدا

هـ.476تاليحصبيموسىبنعياضالقاضي-المصطفىحقوقبتعريفالشفا-753

دار،فاخوريمحمودتحقيق،الجوزيبنعليبنعبدالرحمنالفرجأبو-الصفوةصفة-475

.م1791،حلب،الوعي

،الضناويبورانتحقيق،البخاريإسماعيلبنمحمدالاسلامشيخ-الصغيرالضعفاء-755

هـ.4041الاولى،بيروت،الكتبعالم

قلعجي،عبدالمعطيد.تحقيق،العقيليعمروبنمحمدبنجعفرأبو-الكبيرالضعفاء-756

.م7191الاولى،الجديدةالاوقافدار

عبدالله،بنموفقتحقيق،الدارقطنيعمربنعليالحسنأبو-والمتروكونالضعفاء-757

هـ.4041الاولى،الرياض،المعارفمكتبة

لضناوي،بورانتحقيقلنسائي،شعيببنأحمدعبدالرحمنأبو-لمتروكونوالضعفاء758-

.م5041الاولى،بيروت،الثقافيةالكتبمؤسسة

دار،الهاشميسعديد.تحقيق،الرازيعبدالكريمبناللهعبيدزرعةابو-الضعفاء-975

هـ.9041الثانية،المنصورةالوفاء

.بيروت،السخاويعبدالرحمنبنمحمد-اللامعالضوء-076

العلمية،الكتبدار،السيوطيبكرأبيبنعبدالرحمنالدينجلال-الحفاظطبقات-761

الاولى.هـ،3041بيروت

.دتحقيقهـ،526تالحنبليالفراءيعلىأبيبنمحمدالحسينأبو-الحنابلةطبقات-762

هـ.9141المملكةتأسيسعلىعاممائةبمرورللاحتفالالعامةالامانةطبيع،العثيمينعبدالرحمن

ميرنشر775-تالقرشيالوفاءأبيبنعبدالقادر"المضية"الجواهرالحنفيةطبقات-763

قلتوانالطبعةهذهأعنيفأناالحنفيةطبقاتقلتإن"ملاحظة:،كراتشي،خانةكتبمحمد

".الطبعةتلكأعنيفأناالمضيةالجواهر

.دتحقيقالحنفيالغزيعبدالقادربنالدينتقي-الحنفيةتراجمفيالسنيةالطبقات-764



هـ.3041الاولى،الرياض،الرقاعيدارالحلو،عبدالفتاج

ومحمودالحلوعبدالفتاجتحقيق،السبكيعليبنالدينتاج،الكبرىالشافعيةطبقات-765

.م7691العربيةالكتبإحياءدار،الطناحي

عالم،عبدالعليمالحافظد.تحقيق،شهبةقاضدهبنأحمدبنبكرأبو-الشافعيةطبقات-766

هـ.7041الاولى،بيروت،لكتب

نوجهض،عادلتحقيقهـ،1401تالحسينياللههدايةبنبكرأبو-الشافعيةطبقات-767

.م1791الاولى،الجديدةالاوقافدار

يوسفكمالتحقيقهـ،772تالاسنويعبدالرحيمالدينجمال-الشافعيةطبقات-768

هـ7041الاولى،العلميةالكتبدار،الحوت

الدينية،الثقافةمكتبةكثير،ابنعمربنإسماعيلالفداءأبو-الشافعيينالفقهاءطبقات"976

.هرةالقا،م3991

.بيروت،القلمدارلميس،خليلتحقيق،الشيرازيعليبنإراهيمالفقهاءطبقات-077

هـ.0141الاولى،العلميةالكتبدار،الزهريسعدبنمحمد-الكبرىالطبقات-771

عبدالغفورتحقيق،الانصاريحيانبنمحمدبنعبدالله-بأصبهانالمحدثينطبقات-772

هـه2141الثانية،الرسالةمؤسسة،البلوشي

محمدعليتحقيق،السيوطيبكرأبيبنعبدالرحمنالدينجلال-المفسرينطبقات-773

هـ.6913الاولى،لقاهرة،وهبةمكتبةعمر،

العلمية،الكتبدارهـ،459ت،الداووديحمدبنعليبنمحمد-المفسرينطبقات-774

هـ.1741النخزيسليمانتحقيق،والحكمالعلوممكتبةوطبعة،مكةالباز،دارنشر

هـ،744تالصالحيعبدالهاديبنأحمدبنعبداللهأبو-الحديثعلماءطبقات-775

هـ.5041الثانية،الرسالةمؤسسة

الدينصلاحد.تحقيق،الذهبيأحمدبنمحمدالدينشمس-غبرمنخبرفيالعبر"776

.م8491الثانيةالطبعة،الكويتحكومةمطبعةالمنجد،
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.بيروت،الجيلدار،الجبرتيحسنبنعبدالرحمن-الاثارعجائب-777

ت،الفاسيلحسنيأحمدبنمحمدالدينتقي-الامينالبلدتاريخفيالثمينالعقد-778

هـ.532

بنأحمدبنمحمدعبداللهأبو-تيميةبنأحمدالاسلامشيخمناقبمنالدريةالعقود-977

.الرياضالمؤيد،مكتبة،الفقيحامدمحمدتحقيق،عبدالهادي

اليعمريتالناسسيدبنالفتحأبووالسير،والشمائلالمغازيفنونفيالاثرعيون-078

هـ.1341الاولى،بيروتكثير،ابندارمستو،الدينومحيالخطراويمحمدد.تحقيقهـ،473

دار،رضوانمحمدرضوانتحقيقهـ،927ت،البلاذرييحيىبنأحمد،البلدانفتوح-781

هـ.1241العلميةالكتب

تصحيحاللكنوي،عبدالحيبنمحمدالحسناتأبو-الحنفيةتراجمفيالبهيةئدالفو-782

هـ.4132المعرفةدار،النعسانيمحمد

عبدالموجود،وعادلمعوضعليتحقيق،الكتبيشاكربنمحمد-الوفياتفوات-783

.م0002الاولى،العلميةالكتب

دار،الذهبيعثمانبنأحمدبنمحمد-الستةالكتبفييةرولهمنمعرفةفيالكاشف-784

الحديثة.الكتب

وعليعبدالموجودتحقيق،الجرجانبعديبنعبداللهأحمدأبو-الرجالأسماءفيلكامل-785

هـ.1841الاولى،بيروت،العلميةالكتبدار،معوض

هـ،063تالاثير،بابنلمعروفالشيبانيمحمدبنعليالحسنأبو-التاريخفيالكامل-786

هـ.7041لاولى،المكرمةمكةالباز،دار،القاضيعبداللهتحقيق

الحلبيتمحمدإبراهيمالدينبرهان-الحديثبوضعرميعمنالحثيثالكشف-787

هـ7041الاولى،بيروت،الكتبعالم،لسامرائيصبحيتحقيقهـ،184

هـ،6101الغزيمحمدبنمحمدبنمحمد:العاشرةالمائةبأعيانالسائرةكبالكو-788

.بيروتالفكر،دارجبور،جبرائيلتحقيق
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عبدالموجودعادلتحقيقلعسقلافب،حجربنعليبنأحمدالفضلأبو-الميزانلسان-978

هـ.6141الاولى،العلميةالكتبدار،معوضوعلي

مطبعة،فراجعبدالستارتحقيقهـ،182تالقلقشنديعبداللهبنأحمد-الانافةماثر-097

.م8591الثانية-الكويتحكومة

بنالحسنبنيوسف:الخطاببنعمرالمؤمنينأميرفضائلفيالصوابمحض-197

هـ.0241الاولى،بالرياضالسلفأضواءالمبرد،بابنالمعروفالحنبليعبدالهادي

خالدتحقيق،المقدسيعبدالواحدبنلغنيعبدمحمدأبو--لمجد!هالنبيسيرةمختصر-297

هـ.1341الاولى،الرياض،الوطندار،الشايع

العربي،الكتابدار،شطيبابنالمعروفالبغداديجميلمحمد-الحنابلةطبقاتمختصر-397

هـ.6041لاولىا

الاسلامي،الكتابدارهـ،768تاليافعيأسعدبنعبداللهمحمدأبو-الجنانمراةء497

هـ.1341القاهرة

تحقيقهـ،175ت،الجوزيبنسبطيوسفالمظفرأبو-الاعيانتاريخفيالزمانمراة-597

هـ.7041الاولى،القرىأمجامعة،الغامديمسفرد.

بنعليالحسنأبو-"الاندلسقضاة"تاريخوالفتياالقضايستحقفيمنالعلياالمرقبة-697

الكتبدار،طويلقاسممريمد.تحقيق،المالكيالحسنبابنيعرفالنباهيالمالقيعبدالله

هـ.5141الاولى،بيروت،العلمية

لاولى،العلميةالكتبدار،الدينوريقتيبةبنمسلمبنعبداللهمحمدأبو-المعارف-797

هـ.7014

،بيروت،العلميةالكتبدار،الحمويعبداللهبنياقوتعبداللهأبو-الادباءمعجم-897

هـ.1141الاولى

العلمية،الكتبدار،السويفيروحيةد.تحقيق،الذهبيأحمدبنمحمد-الذهبيمعجم-997

هـ.3141ولىالا،بيروت
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.بيروت،العربيةثالترإحياءودارالمثنىمكتبة،كحالةرضاعمر-المؤلفينمعجم-008

لاولى،المعرفةدار،الذهبيحمدبنمحمدالرد:يوجبلابمافيهمالمتكلمالرواةمعرفة-108

إدرير.إبراهيمتحقيقهـ،6041

جعفربنعبداللهروايةالفسوي،سفيانبنيعقوبيوسفأبو-والتاريخالمعرفة-208

هـ.0141الاولى،النبويةالمدينةالدار،مكتبة،العمريضياءأكرمد.تحقيق،النحوي

تالاشعري،إسماعيلبنعليالحسنأبو:المصلينختلافوالاسلاميينمقالات-308

هـ.9138الثانية،المصريةالنهضةمكتبةعبدالحميد،الدينمحيمحمدتحقيقهـ،033

.دتحقيقمفلج،بنمحمدبنإبراهيم-أحمدالامامأصحابذكرفيالارشدالمقصد-408

هـ.0141الاولى،الرياضالرشد،مكتبة،العثيمينعبدالرحمن

الإسلاميالمكتب،الشاويشزهيرتحقيق،بدرانبنعبدالقادر-الاطلالمنادمة-508

.م8591الثانية،بيروت

.دتحقيق،الجوزيبنعبدالرحمنالفرجأبو-الخطاببنعمرالمؤمنينأميرمناقب-608

هـ.9141الئالثة،بيروت،العربيالكتابدار،الجميليالسيد

العثمانية،المعارفإحياء،الذهبيأحمدبنمحمد-وصاحبيهحنيفةابيالاماممناقب-708

هـ.8041الثانيةالهند

.دتحقيق،الجوزيبنعليبنعبدالرحمنالفرجأبو-حنبلبنأحمدالاماممناقب-808

هـ.9913الاولى،الخانجيمكتبة،التركيعبدالله

خاطر،ملاخليلتحقيقكثير،بنعمربنإسماعيللفداءأبو-الشافعيالاماممناقب-908

هـ.2141الاولى،بالرياضالشافعيمكتبة

هـ،606تلرازيالحسينبنعمربنمحمدالدينفخر-لشافعيالاماممناقب-081

السقا.أحمدتحقيقهـ،6041لاولى،الازهريةالكلياتمكتبة

محمدتحقيق،الجوزيبنعبدالرحمنالفرجأبو-لامموالملوكتاريخفيالمنتظم-811

هـ.2141الاولى،بيروت،العلميةالكتبدارعطا،ومصطفى
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دائرةمطبعة،البغداديالخطيبعليبنأحمدبكرأبو:والتفريقالجمعأوهامموضع-812

هـ.1378بالهندأبادبحيدرالعثمانيةالمعارف

برديتغريبنيوسفالمحاسنأبو-والقاهرةمصرملوكفيالزاهرةالنجوم-813

المصرية.الثقافةوزارة،الاتابكي

هـ،1401التلمسانيالمقريمحمدبناحمد:الرطيبالاندلسغصونمنالطيبنفح-481

داروطبعةهـ،1415الاولى،العلميةالكتبدار،طويليوسفد.طويلمريمد.عليهعلق

هـ.1388عباسإحساند.تحقيقصادر،

دارالعسقلافب،حجربنعليبنأحمدالفضلأبو-الاطرافعلىالظرافالنكت-815

الدين.شرفالصمدعبدتحقيق،بيروت،العلميةالكتب

لابنالمذهبالديباجهامشعلىالتنبكي،باباحمد-الديباجبتطريزالابتهاجنيل-816

هـ.9132عامأخرىوطبعةهـ،1135القاهرة،فرحون

بغداد.المثنىمكتبة،البغداديباشاإسماعيل:المؤلفينأسماءفيالعارفينهدية-178

دار،الأرناؤوطاحمدتحقيق،الصفديأيبكبنحليلالدينصلاح-بالوفياتلوافي-818

هـ.0241بيروت،التراثحياءإ

هـ،681تخلكانبنمحمدبناحمدالعباسأبو-لزمانأبناءوأنباءالاعيانوفيات-981

.لبنان،الثقافةدار،عباسإحسانتحقيق

مؤسسة،معروفعوادد.بشارتحقيقهـ،774تالسلاميرافعبنمحمد-الوفيات-082

هـ.2041الاولى،بيروت،الرسالة

:أخرىكتب

بدرتحقيق،المقدسيقدامةبنأحمدبنعبداللهمحمدبوالدينموفق-العلوصفةإثبات-182

هـ.6041الأولى،الكويت،السلفيةالدارالبدر،

هـ.2141الاولى،الرياضالمعارفمكتبة-الألبانيالدينناصرمحمد-الجنائزأحكام-822

مصر،الحلبيالبابيهـ،505تالغزاليمحمدبنمحمدحامدأبوءالدينعلومإحياء-823
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هـ.1358

بغداد.،العانيمطبعة،العانيساميد.تحقيقبكار،بنالزبير-الموفقياتالاخبار-482

الثقافة،دار،الصالحرشديتحقيقالازرقي،عبداللهبنمحمدالوليدأبو-مكةأخبار-825

هـ.6141الثامنة،مكة

شعيبتحقيقهـ،763تالحعبليالمقدسيمفلحبنمحمدعبداللهأبو-الشرعيةالاداب-826

هـ.6141الاولى،الرسالةمؤسسة،القياموعمرالارناؤوط

الرسالةمؤسسة،الداليمحمدتحقيق،قتيبةبنمسلمبنعبداللهمحمدأبو-الكاتبأدب-827

هـ.2041لاولمط

والحكم،العلوممكتبة،عبدالرحمنبنعثمانلصلاحابن،والمستفتيالمفتيأدب-828

هـ.7041الاولى،عبداللهموفقد.تحقيق

،بيروت،الجديدةالافاقدار،الجوزيبنعليبنعبدالرحمنالفرجأبو-الاذكياء-982

هـ.0041الرابعة

هـ.4141الاولىلطبعة،القفاريعبداللهبنناصر-الشيعةمذهبأصول-083

،بيروت،العلميةالكتبدارهـ،356الاصفهانيالحسينبنعليالفرجأبو-الاغاني-831

جابر0سميرتحقيقهـ،1241الثانية

تحقيقهـ،006تالمقدسيعبدالواحدبنعبدالغنيمحمدأبو-لاعتقادفيالاقتصاد-832

هـ.4141لاولى،لمدينة،والحكمالعلوممكتبة،الغامديأحمدد.

رالدالاصفهاني،الشيخأبومحمدبنعبداللهمحمدأبو-النبويالحديثفيالامثال-833

.م8791الثانيةعبدالحميد،عبدالعليد.تحقيق،بومباي،السلفية

والمجازفة،والتضليللزللمنالسعةعلىءأضوكتابفيلماالكاشفةلانوار-834

السلفية.لطبعةعنمصورةهـ،2041بيروت،الكتبعالم،اليمانيالمعلمييحىبنعبدالرحمن

.إيرانقم،الداوريمكتبةبالمفيد،الملقبالعكبريمحمدبنمحمد-المقالاتئلو-835
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دمشقطبع،الاربعمائة"بعدمات"العسكريعبداللهبنالحسنهلالابو-الاوائل-836

م.7691

الوزيرتبابنالمعروفاليمانيالمرتضىبنمحمدعبدادلهأبو-الخلقعلىالحقإيثار-837

هـ.3041الاولى،بيروت،العلميةالكتبدارهـ،084

اسطنبولالبغدادى،باشاإسماعيل-الظنونكشفعلىالذيلفيالمكنونإيضاج-838

.م4591

بيروت،المعرفةدارهـ،218ت،العمرينوحبنمحمدبنصلاح،الهممإيقاظ-983

هـ.8913

قم،،العلميةالمطبعةالحر،الحسنبنمحمد-الرجعةعلىبالبرهانالهجعةمنالإيقاظ-084

.إيران

تحقيقهـ،276تالدينوريقتيبةبنمسلمبنعبداللهمحمدأبو-اللفظفيالاختلاف-184

هـ.2141الاولى،الرياض،الرايةدارمحمود،بنعمر

جامعة،سالمرشادمحمدد.تحقيق-تيميةبنعبدالحليمبنأحمدالعباسأبو-الاستقامة-842

هـ.3041الاولى،الرياض،لإسلاميةسعودبنمحمدالإمام

سليم،عمروتحقيق،التميميعبدالعزيزبنعبدالواحدالفضلأبو-أحمدالإماماعتقاد-843

هـ.2241الاولى،الرياض،العاصمةدار

سنيم،عمروتحقيق،العشاريعليبنمحمدطالببيرواية-الثاقعيالاماماعتقاد-744

هـ.2241الاولى،الرياض،العاصمةدار

تيميةبنعبدالحليمبنأحمد-الجحيمأصحابلمخالفةالمستقيمالصراطاقتضاء-845

هـ.1141الشانية،الرياضالرشد،مكتبة،العقلناصرد.تحقيق،الحرافب

أضواء،الخلفسعودد.تحقيقهـ،558تالعمرانيالخيرأبيبنيحيى-الانتصار-846

هـ.5041الاولى،الرياض،السلف

هـ.3041الشالثة،بيروت،العرببالتراثإحياء،المجلسيباقرمحمد-الانواربحار-847
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الاولى،الرياض،العاصمةدار،الكاتبأحمدتحقيق-الطاعونفضلفيالماعونبذل-848

هـ.1411

صادر،دار،القاضيودادتحقيق،التوحيديمحمدبنعليحيانأبو-لذخائروالبصائر-984

.بيروت

دار،هارونعبدالسلامتحقيق،الجاحظبحربنعمروعثمانأبو-والتبيينالبيان-085

.بيروت،الجيل

دار،الشبلعليتحقيق،الطبريجريربنمحمدجعفرأبو،الدينمعالمفيالتبصر-851

.الرياضهـ،1641الأولى،العاصمة

الحسنبنعليالقاسمأبوالاشعري،الحسنأبيالشيخعليالمفتريكذبتبيين-852

هـ.1374دمشقهـ،571تعساكربابنالمعروفالدمشقي

هـتحقيق1225تمعمرالعثمانبنناصربنحمد-السلفيةالعقيدةفيلمدنيةالتحفة853-

هـ.2141الاولى،الرياض،العاصمةدار،البرجسعبدالسلام

مكتبة،العجلانإبراهيمد.تحقيق،تيميةبنعبدالحليمبنأحمدالعباسأبو-التسعينية-485

هـ.0241الاولى،الرياض،المعارف

الاعلمي،مؤسسةالاعلمي،حسينتصحيح،الكاشانيالفيض-الصافيتفسير-855

.بيروت

هـ.1387بيروت،المانية،الموسويطيبتعليق-لقميإبراهيمعلي،القميتفسير-856

السنة.إحياءدار،البغداديالخطيبثابتبنعليبنأحمدبكرأبو-العلمتقييد-857

دار،الجميليالسيدد.تحقيق،الجوزيبنعليبنعبدالرحمنالفرجأبو-إبليستلبيس-858

هـ.5041القاهرة،الرياض

بنمحمدبنعبداللهبنسليمانالتوحيد،كتابشرحفيالحميدالعزيزتيسير-985

هـ.1241النبويةالمدينةلحكم،والعلوممكتبةهـ،1233ت،عبدالوهاب

الوطن،دار،الشبلعبدالعزيزبنعلي-القيموابنتيميةابنمخطوطاتببعضالثبت-086
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هـ.7141ولىلاا،ضلرياا

مطبعة،الالوسيبابنالشهيراللهخيرنعمانالسيد-الاحمدينمحاكمةفي-العينينجلاء-186

هـ.1041المدني

.بيروت،العلميةالمكتبة،صفوتزكيأحمد-العربخطبجمهرة-862

تحقيق،تيميةبنعبدالحليمبنأحمدالعباسأبو-المسيحدينبدللمنالصحيحالجواب-863

هـ.4141،الرياض،العاصمةدار،الحمدانحمدان.ودالعسكرعبدالعزيزود.حسنبنعليد.

بيروت،العلميةالكتبالاسيوطي،أحمدبنمحمدالدينشمسالعقود،جواهر-864

مصره،السنةأنصارطبعة،الفقيحامدمحمدبتحقيقأخرىوطبعة

تحقيق،القنوجيخانحسنصديق-النسوةفياللهرسولعنثبتبماالأسوةحسن-865

هـ.6041الخامسة،الرسالةمؤسسة،الخنمصطفىد.

شمسإبراهيمتحقيق،النعيميمحمدبنعبدالقادر-المدارستاريخفيالدارس-866

هـ.0141الاولى،العلميةالكتبدار،الدين

محمدد.تحقيق،تيميةبنعبدالحليمبنأحمدالعباسأبو-والنقلالعقلتعارضدرء-867

هـ.2041الاولى،الرياض،الاسلاميةسعودبنمحمدالامامجامعة،سالمرشاد

.القاهرةالتراثدار،القنوجيصديقمحمد-الخالصالدين-868

الدارالبدر،بدرتحقيق،المقدسيقدامةبنأحمدبنعبداللهمحمدأبوالتأويلذم-986

هـ.6041الاولى،الكويت،السلفية

بنعبداللهتحقيقهـ،481ت،الهرويمحمدبنعبداللهإسماعيلأبو-وأهلهالكلامذم-087

هـ.9141الاولى،النبويةالمدينة،الاثريةالغرباءمكتبة،الانصاريمحمد

.طهران،المصطفويحسنتعليق،الطوسيلحسنبنمحمد،الكشيرجال871-

ناصربنمحمد-كافرالاسلامشيختيميةابنسمىمنبأنزعممنعلىالوافرالرد-872

هـ.1141لثانية،الإسلاميالمكتب،الشاويشزهيرتحقيقهـ،284تالدمهشقيالدين

محمدد.تحقيقهـ،324تالاشعريإسماعيلبنعليالحسنأبو-الثغررسالة-873



هـه0141الثانية،ضالريااللواء،دارالجليتد،

محمودمحمدتحقيقالبهتمي،محمدبنمحمدبنأحمد-الكبائراقترافعنالزواجر"874

هـ.4141الاولى،القاهرة،الحديثداروجماعةعبدالعزيز

بشيرتحقيقهـ،297تالحنفيالعزأبيبنعليبنعلي-الطحاويةلعقيدةشرح-875

هـ.5041الاولى،دمشق،البيانمكتبة،عيون

الاولى،الرياض،المعارف-الفوزانفوزانبنصالحالشيخ-الواسظيةالعقيدةشرح-876

هـ.7041

الثانية،الرسالةمؤسسة،العثيمينصالحبنمحمدالشيخ-الاعتقادلمعةشرح-877

هـ.4014

المكتبلشاويش،زهيرنحقيق،عيسىبنإبراهيمبنأحمدالقيمبننونيةشرح878-

هـ.6041لمالثة،الاسلامي

لاهور.هـ،4041الاولى،السنةترجمانإدارةظهير،إلهيإحسان-والتشيعالشيعة-987

عبدالحليمبنأحمدالعباسأبوالاسلامضيخ-ع!د!الرسولشاتمعلىالمسلولالصارم-088

هـ.1741الاولى،الدمامللنشر،رماديكبير،ومحمدالحلوانيمحمدتحقيق،الحرانبتيميةبن

طوياه،يوسفد.تحقيق،القلقشنديعليبنحمد-الانشاصناعةفيالاعشىصبح-881

.م8791الاولى،دمشقالفكر،دار

بأبيالمعروفإسماعياهبنعبدالرحمنمحمدأبوالباريرويةمعرفةفيلساريضوء-882

هـ.5041الاولى،القاهرة،الصحوةدار،الشريفأحمدد.تحقيق،شامة

الكتبدارعبدالمجيد،د.تحقيق،الاندلسيربهعبدبنمحمدبنحمد-الفريدالعقد-883

هـ.4041الاولى،العلمية

،الرياض،المعارفمكتبة،تيميةبنعبدالحليمبنأحمدالعباسأبو-الواسظيةالعقيدة-884

هـ.7041الرابعة

الوزيرتبنإبراهيمبنمحمد-القاسمأبيسنةعنالذبفيوالقواصمالعواصم-885
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هـ.2141الثانية،الرسالةمؤسسة،الارناؤوطشعيبتحقيقهـ،084

طويل،يوسفتحقيقهـ،276تقتيبةبنمسلمبنعبداللهمحمدأبوالاخبارعيون-886

هـ.1841الاولى،بيروت،العلميةالكتبدار

قرطبةمؤسسة،السفارينيسالمبنأحمدبنمحمد-الادابمنظومةشرحالالبابغذاء-887

هـ.3913

الكويت.،الالفينمكتبة،الطوسيجعفربنمحمد-الغيبة-888

،عبدالوهاببنمحمدبنحسنبنعبدالرحمن-التوحيدكتابلشرحالمجيدفتح-988

هـ.5141الاولى،الرياض،الصميعيدار،الفريانالوليدد.تحقيقهـ،1285ت

الشالجي،عبودتحقيقهـ،384تالتنوخيعليبنالمحسنعليأبو-الشدةبعدالفرج-098

هـ.8913بيروتصادردار

،الرسولربعبدسليمةتحقيق،الكرماني-المواقفشرحكتابذيلالاسلاميةالفرق-198

هـ.7391بغدادالإرشاد،مطبعة

عبدالحميد،الدينمحيمحمدتحقيق،البغداديطاهربنعبدالقادر-الفرقبينالفرق-298

صبيح.محمدمصر،مكتبة

ود.،إبراهيممحمدد.تحقيقحزم،بنأحمدبنعليمحمدأبو-والنحلالمللفيالفصل-398

هـ.2041الاولى،جدة،عكاظ،عميرةعبدالرحمن

مصر،لينةمكتبة،الحنبليالبغداديمحمدبنعقيلبنعليالوفاءأبو-الفنون-498

المقدسي.جورجتحقيقهـ،1141

دمشقالحجاز،مطبعة،الحافظمطيعمحمد-الظاهريةالكتبدارمخطوطاتفهرس-598

هـ.1014

،المعارفمكتبة،الالبانيالدينناصرمحمد-الظاهريةالكتبدارمخطوطاتفهرس-698

هـ.2241الاولى،الرياض

هـ.1383القاهرة،الكتبدار،أمينسيدفؤاد-المصريةالكتبدارمخطوطاتفهرس-798
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.دتحقيقهـ،0138تبالنديم،المعروفإسحاقبنمحمدالفرجأبو،الفهرست-898

هـ.6141الاولى،العلميةالكتبدار،الطويلعلييوسف

عبدالرحمنبنمحمدالدينشمس-الشفيعالحبيبعلالصلاةفيالبديعالقول-998

.الرياضهـ،8041المؤيدمكتبة،عيونبشيرتحقيق،السخاوي

للمبرد.الكامل-009

علوممؤسسةمستو،الدينمحيتحقيق،الذهبيأحمدبنمحمدعبداللهأبو-الكبائر-109

هـ.4041الاولى،دمشق،لقران

هـ.1316مصرببولاقالاميرية،الاولى-سيبويهعثمانبنعمروبشرأبو-لكتاب-209

الكتبدارهـ،6701تخليفةبحاجيالمعروفعبداللهبنمصطفى-الظنونكشف-309

هـ.3141بيروت،العلمية

السنة،مكتبةشاكر،محمدأحمدالاشبالأبو-الخمرمدمنيقتلفيالفصلكلمة-409

هـ.7041الثانية،القاهرة

الثانية،المكرمةمكةالباز،دارهـ،421الاسكافيعبداللهبنمحمد-التدبيرلطف-509

عبدالباقي.أحمدتحقيقهـ،9913

تحقيق،السيوطيعبدالرحمنبنالدينجلال-الجمعةلادراكالركعةتحقيقفياللمعة-609

هـ.5041الاولى،بيروت،العلميةالكتب،زغلولبسيونيمحمد

السفارينيأحمدبنمحمدالحائية،داودأبيابنقصيدةشرح-السنيةالانوارلوائح-709

هـ.5141الاولى،الرياصالرشد،مكتبة،البصيريعبداللهتحقيقهـ،1881تلحنبلي

.الرياض-والافتاءالعلميةالبحوثرئاسة،18العدد،الاسلاميةالبحوثمجلة-809

السعودية.العدلوزارةمنتصدرفصليةمجلة،العدلمجلة-909

،بيروت،المعرفةرد،النيسابوريالميدانيمحمدبنأحمدلفضلأبو-الامثالمجمع-019

عبدالحميد.الدينمحيتحقيق
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.بيروت،الحياةمكتبةدار،الطبرسيالحسنبنالفضل-لبيانمجمع-119

والمختصرلدهلويعبدالرحيمبنأحمداللهلوليالاصل-عشريةالاثنيالتحفةمختصر-129

السعوديةللافتاء،العامةلرئاسة،الخطيبالدينمحيتحقيق،الالوسيشكريمحمودللسيد

هـ.4014

المعروفإسماعيلبنعبدالرحمنالقاسمأبو-الاولالامرإلىللردالمؤملكتابمختصر-139

هـ.6134المنيريةالطباعةإدارة،المنيريةالرسائلضمنهـ،665تالشافعيشامةبأبي

الاولى،الرياض،العاصمةدارخنين،آلمحمدبنعبدالله-المرافعاتفقهإلىالمدخل-419

هـ.4221

عبداللهد.تحقيق،الحنبليبدرانبنعبدالقادر،حنبلبنأحمدالاماممذهبإلىالمدخل-519

هـ.1041الثانية،الرسالةمؤيسسة،التركي

هـ.9137السادسة،دمشقجامعةمطبعةالزرفاء،مصطفى،العامالفقهيالمدخل-619

طبع.تاريخبدون،المعرفةدار،الزحيليمحمدد.الاسلاميةالعلوممرجع-179

مفيدد.تحقيقالابشيهي،لفتحابيبنأحمدبنمحمد-مستظرففنكلفيالمستطرف-189

.م8691الثانية،العلمية،الكتبدارمحمد،

العلميةالكتبدار،لزمخشريعمربنمحمودالقاسمأبو-العربأمثالفيالمستقمى-919

.م8791الثانية،بيروت

،السواسياسينتحقيقهـ،473تالقيسيطالبابيبنمكي-القرآنإعرابمشكل-029

الثانية.الطبعة،دمشق،للتراثالمأموندار

الأولى،القاهرة،للطباعةالنصردار،الثقفيعلسالمد.-الحنبليالفقهمصطلحات-219

هـ.8913

فريدتحقيقهـ،626تالحمويعبداللهبنياقوتعبداللهبو-البلدانمعجم-229

هـ.0141الاولى،بيروت،العلميةالكتبدار،الجندي

العسقلاني،حجربنعليبنأحمدالفضلأبوالمفهرسللمعجمالمؤس!سالمعجم-239
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هـ.1341الاولى،بيروت،المعرفةدار،المرعشلييوسفد.تحقيق

هـ،478تالاندلسيالبكريعبدالعزيزبنعبداللهعبيدأبو،استعجممامعجم-249

.بيروتهـ،3041لثالثة،الكتبعالمالسقا،مصطفىتحقيق

مطبوع،السبكيعبدالكافيبنعلي-مذهبيفهولحديثصحإذاالمطلبيقولمعنى-259

8139.هـ1346المنيريةالطباعةإدارة،المنيريةلرسائلضمن

دار،كيلانيمحمدتحقيق،الشهرستانيلكريمعبدبنمحمدالفتحأبو-والنحلالملل-269

.بيروت،المعرفة

رشادمحمدد.تحقيق،تيميةبنعبدالحليمبنأحمدالعباسأبو-النبويةالسنةمنهاج-279

هـ.6041الاولى،الرياضالإسلاميةسعودبنمحمدالإمامجامعة،سالم

المالكيتالشاطبيموسىبنإبراهيمإسحاقأبو-الشريعةأصولفيالموافقات-289

هـ.1141الاولى،بيروت،العلميةالكتبرددراز،عبداللهشرحهـ،097

هـ.9041الثانية،الكويتيةالاوقافوزارة-الكويتيةالفقهيةالموسوعةء929

وعليعليمحمدتحقيقهـ،1421تالابي،الحسينبنمنصورسعدأبوالدر-نثر-039

.للكتابالمصريةالهيئة،البجاوي

تحقيقلحنبلي،رجببنأحمدبنلرحمنعبدالفرجأبو-السماعمسألةفيالاسماعنزهة-319

هـ.7041الاولى،الرياض،العاصمةدار،العسليعبداللهأم

مريزند.تحقيق،الثامنالقرنعلماءمنالسنافيمحمدبنعمر-الاحتسابنصاب-329

هـ.4141الاولى،بالرياضلوطندار،عسيري

المتناثر.نظم-339

القيم:ابنكتب

الثالثة،بيروت،للملايينالعلمدارلصالح،صبحيتحقيق-الذمةأهلأحكام-349
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القاهرة،تيميةابنمكتبة،الوكيلعبدالرحمنتحقيق-العالمينربعنالموقعينإعلام-359

هـ.9014

الاولى،دمشقالبياندار،عيونبشيرتحقيق-الشيطانمصائدمناللهفانإغاثة-369

هـ.1414

.بيروت،العرببالكتابدار-الفوائدبدائع-379

الفكر.دار-القرآنأقسامفيالتبيان-389

هـ.7041الثانية،دمشق،البياندار،عيونبشيرتحقيق-المولودبأحكامالمودودتحفة-939

معمطبوع"بيروت،المعرفةدار،الفقيومحمدشاكرأحمدتحقيق-داودأببسننتهذيب-049

".السننمعالم

ابندار،سلمانآلمشهورتحقيق-الانامخيرمحمدعلالصلاةفضلفيالافهامجلاء-149

هـ.9141الثانية،الدمام،الجوزي

الاولىالعربب،الكتابدار،الجميليالسيدتحقيق-الافراحبلادإلىالارواححادي-429

هـ.5014

ابندار،الحلبيعليتحقيق-"الشافيالدواءعنسأللمنالكافيالجواب"والدواءالداء-439

هـ.9141الثالمة،لدماما،لجوزيا

هـ.6041الاولى،الرياض،تيميةابندار،العموشبسامد.تحقيق-الروج-449

،بيروتالعربب،الكتابدار،الجميليالسيدد.تحقيق-المشتاقينونزهةالمحبينروضة-549

هـ.7041الثانية

الرسالة،مؤسسة،الارناووطوعبدالقادرشعيبتحقيق-العبادخيرهديفيالمعادزاد-649

هـ.5041السابعة،بيروت

دارحسن،الحسانيتعليق-والتعليلوالحكمةوالقدرالقضاءمسائلفيالعليلشفاء-479

.القاهرة،التراث

لثانية،بيروت،الاسلاميلمكتبزعيتر،تيسيرتحقيق-تاركهاوحكمالصلاة-489
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هـ.5014

العاصمة،دار،اللهالدخيلعليد.تحقيق-لمعطلةوالجهميةعليالمرسلةالصواعق-949

هـ.8041الاولم!،الرياض

الاولى،الدمام،القيمابندارمحمود،عمرتحقيق-السعادتينوبابالهجرتينطريق-059

هـ.9041

،بيروت،العلميةالكتبدارزرزور،نعيمتحقيق-لشاكرينوذخيرةالصابرينعدة-519

هـ.3041لاولم!

هـ.4141الأولى،حائل،الاندلسدار،سلمانالمشهورتحقيق-الفروسية-529

هـ.6141الاولىالدمام،الجوزيابندار،سلمانالمشهورتحقيق:حديثيةفوائد-539

هـ.6041الثانية،بيروت،العربيالكتابدار،الخشبمحمدتحقيق-الفوائد-459

الاولى،الرياض،العاصمةدارالحمد،راشدتحقيق-السماعمسألةعلىالكلام-559

هـ.9014

دار،الفقيحامدمحمدتحقيق-نستعينواياكنعبدإياكمنازلبينالسالكينمدارج-569

هـ.2913بيروتلعربي،الكتاب

دار،الحلبيحسنعليتحقيق،والارادةالعلمأهلولايةومنشورالسعادةدارمفتاح-579

هـ.6141الاولى،لسعودية،عفانابن

هـ.8041العلميةالكتبدار،شافيأحمدتحقيق،والضعيفالصحيحفيالمنيفالمنار-589
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الاياتفهرس

لبقرةا

77(521:لايةا)(مصلىإئزهممقاممنعذووا>

443(431:الاية)<وسطاأمةجعلنبهملكوكذ>

136(173:الاية)<عليهثمفلاولاعاد!!طرغيرباخفمن>

971(691!لايةا)<لذلخأوأوصدقةصياممنيهقفذ>

081(223:الاية)<لكذثلألوارثوعلى>

82(273:الاية)(آلتعففمفأتحيآئجاهلىتحسبهم>

182(282:لايةا)(ئسمىاجلإلى+بدتنتداينغإذاامنو0الذلن>ياأيها

676(282:الاية)<للهعلمه!مايكئبانولايابكاشث>

"693"363"362رجلينيكونالتمفإنزجالحممنشهيدتنشتمثهدواو>

"034"824"993:لايةا)(الثهد!منترضونممنوامسأتانفرصا

444،54،274،
822)

734،474،824،

(282:الاية)(وامسأتانفرجلرجلينيكونالتمفإن>

(282:الآية)(اي!خركثقتذكرإحد!فماإحددفماتفحلان>

219

483،005

176،177،917

893



،393،154(282:الاية)<دعوأماإذاالشهداءولايآب>

،393(283:الاية)!قلبه-ءاثمفانهيتمهاومناكـهدةتكتموأولا>

عمراناال

074،إذلديهموماكنتنوحيرإليذالنيبأئبامنلكذ>

(44:لايةا)(مريميكفلأيفمأقئمهئميلقوت

(57:لايها)<إليلثدوده2بقنطاتامنهمنإنالكتفأفوومن>

النساء

(3:الاية)(وديغوثلثمثنئالنسامنلكمماطابفانكو>

(11:الاية)<الـدثفلأمهوأبواهوورثهله-ولدٌيكنلضفمان>

،437(15:الاية)<!مادصممنالفحشةيلدواتئ>

(42:الاية)(ليمذورامالكموأحل>

(43:الاية)<طيباصعياامايرفتيتموتجدوأقلخ>

"642(58:لايةا)<اقلهاك!لأئئتاتوذوأأنيأمركتمانآلله>

(95:لايةا)(الرشولوأطيعواللهأطيعو>

(82:لايةا)<!ثيرماخئئفالوجدوأفيهللهمنعندغترولؤ؟ن>

،581(501:لايةا)<لناسابينلتخكمبااخقالكئبإلبانأذزلناإذا>

،444،515،528(135:الاية)(يالقتسطمينقؤكونو(ءامنوالذينيأيها>

229

676

005

748

478

66

917

483

182

917

062

747

363

036

542



(041:لايةا)(دثهءايختعغ!إذأنلكتفافيعليمنزلوقد>

(661:لايةا)(لئث!نزلايمايشهدأللهلبهن>

(176:الاية)(تضلوأأنل!ئماللهيبتن>

ئدةلماا

(2:الاية)<والعقوئالبزعلىونعاونو>

(6:لايةا)(لكعبتنجالىإوأرطحخ>

(6:لايةا)<طيبااصعيهفتينمومابرتجدوافلم>

(8:لايةا)<لق!طباشهداءللهقؤمينكونواامنو5الذجمتيايها>

(41:الاية)<والجغضااتعداوهئينهمفاغرينا>

(54:الاية)<!البهقرونهمفأؤلثكاللهأنزلبمايحكصلضومن>

(54:الآية)(الظونهمفأولهك>

(74:لايةا)<لفسقوناهمف!ؤلتك>

(84:لايةا)<اللهأنزللماتتنهم>فاضحم

(94:لايةا)<اللهانزلبمابينهماضكموأن>

(05:لآيةا)<يولحنونلقؤمصحكمااللهمنأخسنومن>

(46:يةلاا)<والبغضااتعدؤةنتنهموألقئعا>

(601:الاية)(اتموتذاحعرأحدكمبيبهمءامنواثئهدةالذينيهايها>

239

185،

474،

948،

707

953

893

644

178

917

515

472

621

621

621

246

621

305

483

105



(601:الاية)(غيركتممنءاخرانأومنكمعدلىذوا>اشان

(601:الاية)<غزكممنءاخرانأو>

(601:الاية)<لاثمينالمنإنآابراللهثهدةولانكتم>

ممامهمايقومانثاخرانإثمااشتحقاأنفماعزعلىفإن>

(801-701:الايتان)(الاوليقعليهمست!الذينمى

(801:لايةا)<وبههاعلىلخحغدهباتواتمانني+ادلكذ>

لأنعاما

(301:لآيةا)(لائضخرارصصتدلأ>

(511:لايةا)<صذقاوعدلارفيوتمت!مت>

(541:الاية)<محرئاإكأوحىماأحدفىلأقل>

فإنهذاحرماللهأنيشهدوتالذينشهدآكمهلمقل>

(051:الاية)<معهم!هدفلاثهدوا

لأعرافا

(991:يةلاا)<لعشفياواعى>

نفاللأا

(73:الاية)<بعف!اؤلاءبعض!غوالذين!و>

249

486،487،294،2

9

023،0

9

245،492،3

182،0

237243،،7

23

94

05

18

62

91

53

03

47



يوسف

(12:لايةا)(ولداننخذ"أؤينفعنآع!مىأنمثونهأتحرمى>

(62:لايةا)<فصدقتقبلمن-قذقميصهنكات>

(28-52:لاياتا)<دبرمن-قميصهوقدتتبابواقمتبقا>

لحجرا

(75:الاية)(ئاتتوكينلأيئزلكدفين>

النحل

(15،16:الايتان)<بغتميدأنروسىلازضفى>وألى

(75:الآية)<شئعلصلايقدرمثلاعبدامتلوكألله>ضرب

سراءلاا

(53:لايةا)(هيأحسنالتىصنولوئعصادىوقاص>

لأنبياءا

(58:الاية)(ذاجظفجعيم>

(97-78:الايتان)<الحردثىفىصحمانإذوسلتصمنوداود>

الحج

(31-03:الايتان)(الأوثنمنالرخمبىدظصضثو>

259

78

2728،

258

045

111

407

88

054



(78:لايةا)<حغمنلدينافىعلئكمجعلوما>

النور

<

<

<

<

(2:لايةا)<لمؤمنيناقنطالمحفةعذابهماولشهد

ص،5.صط
(2:يةلاا)(لجدماثةمهماوحدفيفالجدا!

(6:الاية)<باللهثهدتصدهزأرج!سهدة

(8:لايةا)<باللهشنهدتتمستهدارتيأنالعذابعنهاولدرؤاس

الشعراء

(222-122:لايتانا)<الثئنطينتنزلمنعكأنئئاكمهل

النمل

(45:لايةا)<تبضرونوأنتملقحشةاتوتأتا

القصص

(9:الاية)(يخفعنانعممعلانمستلووللثذعيهنقرمس>

مسس

(24-14:الايتان)<المشونألقلكفيذزيهتمحمفاأناالتمايةو>

فاتلصاا

(69-59:لايتانا)(تعملونخلقكؤوماللهو!شختونماتعبدون>

(141-913:لاياتا)<المرسلينلمنيونسىوإن>

269

763

24

178

24،105

623

437

78

962

063

074



(141:لايةا)(المحدحفينمنفكانفساهم>

لشورىا

(11:لايةا)9ءشفليسكمثلا->

(15ةالاية)(أمرت!!مأستقموفاخظذلف>

(05-94:لايتانا<لذكورالمنيشاءويهيإتثايشاءلمن!ي>

خرفلزا

(86:الاية)<لسفعةدو!هِمنيدعونالذينولايتلك>

(03:لايةا)<بسيئهمفلعرقنمملافىتنبههمولونشايم>

لحجراتا

(6:لايةا)(فتبئنوابنبمافاسقبماءكمن>

لحديدا

(52:الاية)<بالبتئترسلناأرسلنالقد>

لمجادلةا

(4:لآيةا)<شهرينمتتايمتنفصياملتحدفمن>

الحشر

(7:الاية)<فانسهوأعانهومانهعبئقخذوهالرسولءائبهم>ومآ

279

747،748

188

185

585

054

28

468

246

917

322،747



التغابن

(51:لايةا)(فتنةوأولدكزأموالكمإنما>

(61:الاية)(ستظعتمماأللهفاتقو>

118

622

لطلاقا

483(2-1:الايتان)<لعمرفالئقوهنمللنرالنساءألنئإذايايها>

444،447،824،005(2:الاية)(من!عدلذوئشهدوو>

005(2:الاية)<للهافمهدةقيموو>

التحريم

77(5:لايةا)<مبهنخيراأزواجايتدله-أنطلقكنإن-ريكلدسئ>

لمعارجا

154(33:لايةا)(قايمونتهملمحهدمواتذين>

لانفطارا

(41-31:نيتالاا)<جميملفخارلفىاوإن!نعيصرلفىلابرااإن>

العلق

(61-51:لايتانا)<خاطثؤناصيهبهذبؤ!لاصيةبالنتتفعا>

البينة

(7:الاية)<ضرالبرتة!أوليكلففلختوعلوءامنواالذينإت>

289

627

624

444



لماعونا

(7-4:الايات)(ساهونصلاخهمعنهتمالذين!للمصلينفوئل>

في-*

929

8..-
،ه،

673





الأحاديثفهرس

يشهدونمنكمباربعةائتوني

بينكماأشقهبالسكينائتوني

المدينةحرمفييصطادالذيسلبإباحة

الله؟إلاإلهلاأنأتشهد

اللهبنورينظرفإنهالمؤمنفراسةاتقوا

أمرفيمج!اللهرسوللىإرجلاناختصم

وسقاعشرخمسةمنهفخذوكيليأتيتإذا

واحدبشاهدذلكعلىفجاءتزوجهاطلاقالمرأةادعتإذا

اليمينعلىاثنانأكرهإذا

]ستطعتممامنهفأتوابأمرأمرتكمإذا

منهماالاخرفاقتلوالخليفتينبويعإذا

بينهمأقرعبشاهدوهذابشاهدهذاجاءإذا

بالايمانله1فاشهدوالمساجديعتادالرجلرأيتمإذا

الكلامالثيبوإذنالصماتالبكرإذن

سنتهكتابةفيمج!ي!النبيإذن

ثمرهمنيأكلأنالغيربثمرعحللمارالنبيأذن

لكاللهغفرفقداذهبي

مشركادليلاالهجرةسفرفيعفحالنبياستأجر

لحداععهافدرابم!محلنبي1عهدعلىةامراستكرهت

319

947،

،742

48

8

68

33

28

82

26

81

62

68

82

25

03

71

52

63



كانمااليمينعلىاستهما

فيهقطعلاماسارقعلىالغرم!م!مأضعف

صاحبهاعنالضالةكاتمعلىالغرم!يمأضعف

سنةعرفهاثمووكاءهاعفاصهااعرف

؟طاللهرسولعليهبعثنيماعلىأبعثكألا

الكبائر؟بأكبرأنبئكمألا

بينة؟ألك

الرجل؟شهادةنصفمثلالمرأةشهادةأليس

معرضعنهوهواللهليلقينظلماليأكلهمالهعلىحلفلئنأما

أخطببنحمىعميقررأنالزبير!كذ!مأمر

سبيلهاتخليأنناقتهالعنتالتيالمرأةلمجرأمر

واصفهالىإاللقطةيدفعأنالملتقطلمجقيشأمر

ونفيهمالمدينةمنالمخنثينلإخراجلمجيمأمر

رضخهأنهبرأسهالجاريةاأومأتالذياليهوديبإمساكلمجم!مأمر

مائةلهأحلتهاوقدامرأتهجاريةوطئالذيبجلدلمجم!مأمر

بجاريتهاتهمالذيبقتليك!يطأمر

أبيهمرأةتزوجالذيبقتللمجممأمر

ولدهبأميتهمكانالذيبقتل!يمأمر

عليهالكذبتعمدرجلبقتل!ي!مأمر

الرابعةأوالثالثةبعدلخمراشاربعطبقتلأمر

لحرامااللحمفيهاطبخالتيالقدور!مبكسرأمر

329

،742

33،

33،

،426

،222

،35

،35

824

096

096

195

707

025

513

251

35

02

688

37

285

686

686

36

685

686

968



لخمرادنانمج!حبكسرأمر

المعصفرين/الثوبينبتحريقعمروبناللهعبد!روأمر

بطرحهالذهبخاتملابس!شيوأمر

يمحوهأنالقرانغيرشيئاعنهكتبمن!حبروأمر

اللهإلاإلهلاأن1يشهدوحتىالناسأقاتلأنأمرت

بهافاتيتهبمديةاتيهعفأناللهرسولامرني

عنهقاقضبدينهمحبوسأخاكإن

؟كفارقومأيماننقبلكيف:قالواالانصارأن

ثمنهحرمشيئاحرمإذااللهإن

للعالمينوهدىللعالمينرحمةبعثنياللهإن

لاصنام1ولخنزيرواوالميتةالخمربيعحرماللهإن

المسعرالباسطالرازقالقابضهواللهإن

بيتهامنوخرجتتطيبتإذاالمرأةإن

بيأعرامنفرساابتاع!شيدالنبيأن

القابلةشهادةأجازئك!بحالنبيأن

اليهودكتابةيتعلمأنثابتبنزيدأمر!شيدالنبيأن

العرنيينطلبفيالقافةبعث!ك!حالنبيأن

لحقاطالبعلىاليمينرد!كفبحالنبيأن

الحقوقفيويمينبشاهدبم!قضىالنبيأن

وشاهدبيمينقضىئك!بروالنبيأن

أزواجهبينأقرعسفراأرادإذاكانئك!روالنبيأن

339

34

35

638

211

356

98

98

09

04

17

25

60

60

07

23

79

77

91

64

47

7

7

7

7

7

7

3

3

3

3

7



أن

أن

أن

أن

أن

إن

أن

أن

ان

أن

أن

أن

أن

ان

ان

أن

أن

أن

أن

أن

أن

فمحيتبهاأمرحتىيدخللمالبيتفيالصوررأىلما!شي!النبي

لبيضاء1والصفراءعلىخيبراهلصالحلماجم!النبي

المخابرةعننهى!شيطالنبي

الصلاةتريدمج!ي!اللهرسولعهدعلىخرجتامرأة

المسجدلىإتعمدوهيالصبحسوادفيرجلعليهاوقعامرأة

الاليتينسابغالعينينأكحلبهجاءت

بمشقصالنبيفقام!ك!مالنبيحجربعضعلىاطلعرجلا

موتهعندلهمملوكينستةاعتقرجلا

غيرهأرضفيشجرةلهكانترجلا

بشهودمنهماواحدكلفأتى-كب!ماللهرسوللىإاختصمارجلين

بشهودمنهماواحدكلوجاءأمرفيعماللهرسوللىإاختصمارجلين

،082،825بعيرفيمج!ي!اللهرسوللىإاختصمارجلين

دابةفيع!ـ!ماللهنبيلىإاختصمارجلين

ع!ررالنبيلىإمتاعفياختصمارجلين

شاهدينمنهماكلفبعثبعيراادعيارجلين

بينةمنهمالواحديكنلمعيناتداعيارجلين

لحقاطالبعلىاليمينردع!ـ!ماللهرسول

منهايخرجمابشطرخيبراهلعامليك!رواللهرسول

إليهافسارعوااليمينقومعلىعرضع!ماللهرسول

قصرهملىإلجاهماحتىخيبرأهلقاتلجم!ي!اللهرسول

،934الشاهدمعباليمين!شيقضىاللهرسول

349

8

7

6

3

7

9

9

7

07

28

65

58

13

74

68

82

81

82

82

74

82

817

311

065

742

353



،347ويمينبشاهد!مقضىاللهرسولأن

لحقاصاحبيمينمعواحدرجلبشهادة!لخمقضىاللهرسولأن

قصهإلاتصليبفيهشيئابيتهفييتركلا!ك!كاناللهرسولأن

الشمستغربحتىلعصر1بعدالصلاةعننهىجمفيحاللهرسولأن

]لواحدالشاهدبشهادةيقضونكانواوعثمانوعمربكروأبا!واللهرسولأن

مثلهفهوقتلهإن

بينهمفاقرعبينهمدرستوأشياءمواريث!شفيالنبيتواقوماأن

،34ربناعزماتمنعزمةمالهوشطراخذوهاإنا

قارجعبايعناكقدإنا

مج!محاللهرسولحدثناالذيالدجالأنت

الطريقلىإمتاعكقأخرجانطلق

جموهقاربهانطلقوا

،426بحجتهلحنأيكونأنبعضكمولعلليإتختصمونإنكم

ليإتختصمونوإنكمبشرأناإنما

الدنانواكسرلخمراأهرق

الاخرالزوجمسيسثلاثاالمطلقةعلى!ك!رأوجب

منك؟ابتعتهقدأوليس

المدلجيمجززلىإتريألم،عائشةأي

ثلاثالمناققاية

أظهركمبينوأنااللهبكتابأيلعب

والنساءالرجالأنفاسبينباعدوا

359

356

365

807

357

29

748

596

736

758

09

143

528

743

716

176

791

575

925

42

721



المشركينعلىعينااليمانبنحذيفةءحم!ماللهرسولبعث

ويخفضيرفعاللهبل،اللهأدعوبل

منكابتعتهقدبلى

لخزيمة(قاله)تشهدبم

يختصمانرجلاندخلعفي!اللهرسولعندنحنبينا

المدعيعلىالبينة

أنكرمنعلىواليمينادعىمنعلىالبينة

فيمينهوالابئركأنهابينتك

يمينهأوبينتك

ر!ىاوجطإذاهـىابهفيء!م!ماللهرسولبينما

الغالمتاعتحريق

السباعمننابذيكلتحريم

صاحبكمدموتستحقونيميناخمسينتحلفون

رأيتهنيأ!ك!مرواللهرسولفأخبرتالهلالالناستراءى

ولدهايشبههافبميداكتربت

قتلهيهوداأنخمسونيقسمبانصاحبكمدمتستحقون

الايمانعلاماتمنثلاث

ملعونوالمحتكرمرزوقلجالبا

جزائرعشربدريومقريشكفارءلجبنحرالنبيجعل

تهمةء!مفياللهرسولحبس

العرنيينحديث

369

25،64

191

32

182

32

79

668

791

791

355

106

248

025

528

096

091

247

333

582

023

925

965

026

268

577



الغاللمجمتاعحرق

!شي!نائبهعلىأساءالذيالسلبحرمان

باهلكلحقيا

الفراشلصاحبفيهالمتنازعبالولدلمجذجحكم

القسامةفياللوببموج!لمجذجحكم

بنيهاوكفايةكفايتهاتأخذأنلهند!م!محكم

ايةمنكالتمس!فانوسقاوكيليمنخذ

باددهيومنلامنشرابهذافانلحائطابهافاضربهذهخذ

ذلكإلالكموليسوجدتمماخذوا

خيبرعامفي!ك!برواللهرسولمعخرجنا

والحرملحلافييقتلنفواسقخمس

آذانهافيغنمايسموهو!مالنبيدخلت

عنكدعها

بعضمنبعضهماللهيرزقالناسدعوا

التوراةمنكتتبه1كتاباعمرعتمبيدالنبيرأند

المحصنعلىالرجم

حيىبنتصفيةإنهارويدكما

تميمبنيخاياالزمه

يمينهأوشاهد[ك

بدرأسرىفيكلميمشاور

!ك!يطللنبيخزيمةشهادة

379

32،

635

096

096

738

588

524

026

718

016

991

731

561

338

068

071

177

532

027

363

77

79



شيطانةيتبعشيطان

لرؤيتهوأفطروالرؤيتهصوموا

باللهالإشراكالزورشهادةعدلت

بالنفيمج!محعزر

لهجرباع!يمعزر

لجماعةوالجمعةاتاركيبيوتتحريقجمعلىعزم

البرلىإيهديالصدقفإنبالصدقعليكم

ذلكمنأكثرلمال1وقريبالعهد

رباالمسترسلغبن

ليحنكهطلحةأبيبناللهبعبدكليماللهرسولعلىغدوت

إياهفاعطهاووكائهاووعائهابعددهايخبركاحدجاءفان

شاهدهمعحلفبشاهدجاءفإن

إياهفاعطهاووكاءهاوعددهاعفاصهافعرفصاحبهاجاءفإن

الاسدمنفراركالمجذوممنفر

أرضعتكماقدأنزعمتوقدفكيف

وجلداتمثلهاغرامةلجبلاحريسةفي

أنثى؟أمذكر،ربيا:لملكافيقول

كخلقيخلقايخلقذهبممنأظلمومن:لىتعااللهقال

لهلالارؤرزىلىوحطهبيالاعراشهادةجم!حالنبيقبل

ثلاثةالقضاة

عليهالمدعىعلىباليمينمج!محاللهرسولقضى

389

726

334

688

687

33

625

634

561

571

355

571

735

596

585

962

991

621

247



الشاهدمعباليمين!يحماللهرسولقضى

الواحدالشاهدمعباليمينمج!يماللهرسولقضى

ويمينبشاهد!ك!طاللهرسولقضى

لحقاصاحبيمينمعواحدرجل!كشبشهادةاللهرسولقضى

وشاهدبيمينلمجي!اللهرسولقضى

العاريةجاحد!يلأقطع

اليهودنخيللمجح!مقطع

بغيرهاورىغزوةأراد1إذ!كان

الزكويةالاموالعلىال!عاةويبعبالسراياعلىيؤمرلمجح!مكان

مجحماللهرسولبأمرقريطةبنيمؤتزرعنيكشفونالصحابةكان

مجذومرجلثقيفوفدفيكان

صاحبكمتدواأنإما:نحيبرأهللىإجمي!النبيكتب

اللهعلىتوكلااللهباسمكل

أصحابهيقتلمحمداإنالناسيقوللئلا

عليقالماإلاأعلملا

حمالةتحملرجل:ثلاثةلاحدإلاالمسالةتحللا

صورةولاكلبفيهبيتاالملائكةتدخللا

المجذومينلىإالنظرتديموالا

ضرارولاضررلا

المجذوممنوفرصفرولاهامةولاعدوىلا

صدقةتركناما،نورثلا

939

168،171،

732

188

916

168

365

017

357

125

196

39

645

91

736

737

532

395

252

807

736

،763

735

527،



لوارثوصيةلا

خاطئإلايحتكرلا

وبيعشرطانولاوبيعسلفيحللا

نفسيلقست:ليقلولكننفسيخبثت:أحدكميقولنلا

خشبتهيغرزأنجارهجاريمنعنلا

محدثااوىأوحدثاأحدثمناللهلعن

ومبتاعهاوبائعهاوساقيهاوشاربهالخمرالعنت

منهماللهلقبلالمدينةأهلتابهالوتوبةتابلقد

الطريقحافاتلكن

بينهماتمضيأنتاللهم

عينهفيبالمدرىلطعنتاتيهحتىينظرنيهذاأنأعلملو

عينكفيبهلطعنتتنظرأنكاعلملو

بحصاةفحذفتهإذنبغيرعليكاطلعامرأأنلو

شيءعليهكانماعينهففقارجلبيتفياطلعرجلاانلو

عينكلفقأتثبتلو

المسلمينمقابرفييدفنلميدفنأنقبلشهدتهلو

رجالدماءناسلادعىبدعواهمالناسيعطىلو

الاولوالصفالنداءفيماالناسيعلملو

شأنولهاليلكانالايمانلولا

وعقوبتهعرضهيحلالواجدلي

فيتوضاالريحهذهصاحبليقم

176

636

632

675

927

717

722

822

912

912

013

131

013

975

247

741

587

278



فيقولاللهولاناممالعمل1علىنستعملهالرجلبالما

النساءمنلرجال1علىأضرقتنةبعديتركتما

؟باسيركتفعلأنتريدما

ليلتينيبيتفيهيوصيشيءلهمسلمامرئحقما

كتابكم؟فيتجدونما؟هذاشأنما

القطراللهمنعهمإلاميزانابخسواولاكيلاقومطففما

أصفرلمرأةاوماءأبيضالرجلماء

حممقدبيهودي!ي!اللهرسولعلىمر

الشيطاناستشرفهاخرجتإذالمرأةا

]لخفينجمفعلىالنبيمسح

ظلمالغنيمطل

نورمنمنابرعلىاللهعندالمقسطون

فلينصرفصلاتهفيأحدبمن

قصاصولالهديةفلاعينهففقؤواإذنهمبغيرقومبيتفياطلعمن

حلفقدإذنهمبغيرقومبيتفياطلعمن

منهعضوبكلاللهأعتقمسلماامراأعتقمن

عضوبكلاللهأعتقمسلمتينامرأتينعتقمن

عبدفيلهشركاأعتقمن

الرباوأوكسهمافلهبيعةفيبيعتينباعمن

يفرقأنيريدواحدرجلعلىمركموجاءكممن

لهفهوسنينعشرشيئاحازمن

149

646

721

027

548

947

725

584،586

947

723

177

927

621

19

128

127،131

793

793

067

632

685

803



دلوهاإعارةالابلحقمن

مسلمامرئمالبهايقتطعصبريمينعلىحلفمن

ينزعحتىادلهسخطفييزللميعلموهوباطلفيخاصممن

بيدهفليغيرهمنكرامنكمرأىمن

فاجلدوهعادفإنفاجلدوهالخمرشربمن

منيفليسظلمهمعلىوأعانهمبكذبهمصدقهممن

سلبهفلهبينةعليهلهقتيلاقتلمن

البينةفعليهأحدعندطلبةلهكانتمن

فاقتلوهالخمرعنينتهلممن

شيئاالمدينةحرمفييصيدوجدمن

سكينبغيرذبحفقدالقضاءوليمن

سهمهالغنيمةمنالغالع!م!والنبيمنع

شافعهأساءلماالسلبمنع!القاتلالنبيمنع

ماءمننحن

ذلك؟قبلمنإلاالشبهيكونوهل،دعيها،نعم

الشبه؟يكوناينفمن،نعم

لبادحاضريبيعع!أننهى

السوقإلىتجيءأنقبلالسلعتلقيعنع!منهى

عمتهاعلىالمراةنكاجعنلمجيمنهى

الفحلعسبعننهى

الضرارمسجدع!م!وهدم

249

674

025

028

952

286

623

،002342

931

686

696

621

32

33

29

583

583

635،068

634

177

674

968



جهل(أباقتلللذياقتلههذا

ألوانها؟فما؟إبلمنلكهل

مسحتماسيفيكما؟هل

عليهاللهفيتوبيتوبتركتموههلا

المشركين(بينالمقيم)منهمهم

وزررجلوعلى،سترولرجل،أجرلرجلهي

إبراهيممقاممناتخذنالو:اللهرسوليا:قلت:ثلاثفيربيوافقت

عدلاحكمامريمبنعيسىفيكمينزلأنليوشكنبيدهنفسيوالذي

الولدنزعالمرأةماءالرجلماءسبقفإذاالولدوأما

رجلبشهادةامراتينفشهادةعقلهننقصانوأما

شيئاكتمتونيإنرسولهوذمةاللهذمةمنكموبرئت

الاموالتصبرحيثيمينهتصبرولا

مصلىإبراهيممقاممناتخذتلو،اللهرسوليا

الصد-آتاتيناحتىعندناأقم،قبيصآميا

امراةشهادةالرضاعفييجزئ

النسبمنيحرمماالرضاعمنيحرم

الغالينتحريفعنهينفونعدولهخلفكلمنالعلمهذايحمل

العاديالسبعالمحرميقتل

439

25

958

25

707

674

77

907

584

004

605

77

433

341

177

731





الاثارفهرس

عمر()؟ماءكتحبسأنأتستطيع

حنش()السوقفييباعببغلعليأتي

سكينبيدهخربةفيوجدبرجلعليئأتي

أرقم(بنزيد)طهرفيامرأةعلىوقعوابثلاثةاليمنفيوهوعليئأتي

راععلىفمرتالعطشجهدهابامرأةعمرأتي

فأقرتلهافسأزنتبامرأةعمرأتي

الانصارمنبشاثتعلقتقدبامرأةعمرأتي

رأسانلهبإنسانعمرأتي

سوداءامرأةومعهأسودرجلعمرأتى

أرضعتهماأنهاوامرأتهرجلعلىشهدتامرأةفيعمرأتي

قتيلاوجدوقدأمردبفتىيوماعمرأتي

الطلاقفيالنساءشهادةشريحأجاز

السبيعي(إسحاقأبو)وحديتيشهادشريحأجاز

القابلةشهادةعليأجاز

(المقداد)الافسبعةأنهااحلف

(عفانبنعثمان)علمتهداءمنبهوماالعبدبعتلقدبادلهاحلف

سيرين(ابن)ولدفيالاشعريموسىبيألىإاختصم

ولدمنهمالكلكانامرأتانسوربنكعبلىإاختصم

النكاحفيالنساءبشهادةعطاءأخذ

459

591،

167

823

395

136

135

012

134

911

218

73

402

344

212

325

325

581

166

402



(الزهري)القافةبنظربعدهومنلخطابابنعمرأخذ

عمر()احترقوافقدأهلكأدرك

عمر()المصطلقبنيأخاليادعوا

مالاعليبنالحسينعلىرجلادعى

الحسن()بعضعلىبعضهمشهادةتجزلمالمللاختلفتإذا

الزبير(ابناللهعبد)شهادتهمجازتالمصيبةعندبهمحيزإذا

(مسعودابن)بهلاكهااللهأذنقريةفيوالرباالزناظهرإذا

جبير(بنسعيد)رجلينلىإفأوصىالشركأرضفيكانإذا

عمر()بالكوفةسعدلىإاذهب

(الثوريسفيان)الارضفياذهب

عمر()؟شربأوقتلرجلارايتلوأرأيت

الشهودمعالحربناللهعبيدعلياستحلف

بينتهمعالحسنبناللهعبيدعلياستحلف

بينتهمعرجلااللهعبدبنعوناستحلف

درهمآلافسبعةعثمانمنالمقداداستسلف

البحرينعلىشعبةبنعمرالمغيرةاستعمل

الافسبعةعثمانمنالمقداداستقرض

عمر(ابن)قتيلمناللهأستودعك

عمر(ابن)امراةطهرفيرجلاناشترك

(مسعودابن)ثلاثةالناسأفرس

عمر(بناللهعبد)؟عمرأمتتبعواأنأحقاللهأفرسول

523،

578

77

506

477

724

394

913

531

093

938

387

228

89

317

97

578

78

47



علي()تقضونكنتمكمااقضوا

(عباسابن)؟"لهلالا"لمؤمنيناأميرياتراهألا

لحديثامنيقلواأنعمرالصحابةألزم

فحاملإحداهنأما

واحدفراشفيجنبيةامرأةمعوجدمنبجلدوعمربكرأبوأمر

القتالعنعثمانإمساك

معاوية(بنإياس)فهمالقضاءإنمايعلملاالقضاءإن

(مسعودابن)العبادقلوبفينظراللهإن

حميد()لهولدفيشأأنساأن

أنس(بنالنضر)فولدتلهجاريةوطئأنساأن

بيتينادعواجدعانابنمولىصهيببنيأن

قومهمنمرأة1تزوجعامربنيمنرجلاأن

امرأتهفطلقالشرابمنثملعمانمنرجلاأن

علي()واحدطهرفيامرأةعلىوقعارجلينان

(مسروق)يسبحونذهبواغلمانستةأن

عمرلىإذلكفرفعثلاثاامرأتهطلقسكراناأن

عمر()أقضولمشهدتشئتإن

الزبير(بنعروة)القافةدعالخطابابنعمرأن

بالبذرعمرجاءإنعلىالناسعامللخطابابنعمران

الارضفيالمغشوشاللبنيطرحكانعمرأن

عمر(بناللهعبد)تقولونمايردلمعمرإن

479

337

67

286

97

88

243

581

581

342

217

704

058،

،302

615

456

604

523

578

651

396

47



المسيب(ابن)زبيبايبيعوهوبحاطبمرعمرأن

عمر(مولىأسلم)عمياءناقةالطهرفيإن

علي()عندهامالكإن

إياسابنهعندشهدقرةبنمعاويةأن

الاذانفيعمرابنلىإاختصموانفراأن

علي()واحدةإلاالامممنأمةبهتعصلم"اللواط"الذنبهذاإن

مسلمة(بنمحمد)بالصدقةأخذناقدالرجلهذاإن

(الاشعريموسىابو)!شي!اللهرسولماتمذبهاقضيماالقضيةهذهإن

لهولدمنعباسابنانتفى

(عباسابن)<المثهدامنترضحونممن>:اللهقالإنما

علي()حرامأنهيعلملامناستهلالبهلتستهلإنها

الالفهذهمنعنهيتصدقانآخرلىإرجلأوصى

درهممئةبثمانلهغلاماعمرابنباع

(الداريتميم)بداءبنعديوغيرغيريمنهاالناسبرئ

عليهالمسلمينفحسدالرومملكلىإالشعبيمروانبنالملكعبدبعث

صيحةسمعإذمجلسهفيجالسعليبينا

(طاووس)الزنالاإالرجالمعشيءكلفيالنساءشهادةتجوز

(عطاء)شيءكلفيالرجالمعالنساءشهادةتجوز

(الزهري،علي)نيالنصراعلىنيالنصراشهادةتجوز

(سليمانأبيبنحماد)اليهوديعلىنيالنصراشهادةتجوز

الشعبي()نيالنصراعلىاليهوديشهادةتجوز

489

،06663

61

8

88

81

57

24

27

98

30

65

60

90

76

76

07



(الزهري)بعضعلىبعضهمالكتابأهلشهادةتجوز

نافع()بعضعلىبعضهمالكتابأهلشهادةتجوز

الخمرفيهيباعالذيالمكانوعليعمرتحريق

فيهاحتجبلماسعدقصرعمرتحريق

المسلمينبهزيمةلامرأتهعلاطبنلحجاجاتعريض

رافعلابيالصحابةتعريض

الشعربانشادلامرأتهرواحةبناللهعبدتعريض

الاشرفبنلكعبمسلمةبنمحمدتعريض

(الثوريسفيان)القصاصفيالرجلمعالمرأتانتقبل

نسوةأربعإياسلىإتقدم

حولهوالناسعليمجلسلىإرجلجاء

قطيفةفييختصمانمعاويةبنإياسلىإرجلانجاء

جاريتيعلىوقعزوجيإنفقالتعليلىإامرأةجاءت

ظلمالحقمنعليهمامعرفةبعدالسجنفيالرجلحبس

اللوطيةالزبيربناللهعبدحرق

سعد(بنالليث)الثقفيرويشدبيتعمرحرق

الخماًرحانوتعمرحرق

لخمرافيهايباعقريةعمرحرق

فيهاحتجبلماسعدقصرعمرحرق

ليمين1والشاهدبشهادةيقضونوعثمانوعمربكرأباحضرت

الرائحةبوجودالمسكرحدبوجوبمسعودوابنعمرحكم

476

475

196

196

69

59

49

59

904

67

118

82

166

156

93

072

93

93

358



سيدولالهازوجولاالحبلبهاظهرإذاالمرأةبرجملصحابةوعمرحكم

حجاجبننصرشعرعمرحلق

عمرلىإأمهالأنصارمنغلامخاصم

بالليليعشعمرخرج

امرأةالعربمنوفتىالمغيرةخطب

جميلة(أبو)وصدرانرأسانلهاامرأةبفارسرأيت

بغتانهاعليهاوشهدعليلىإامرأةرفعت

أربعينلحدافيعمرزاد

والتابعين(الصحابةمنجماعة)عاريتهلحليازكاة

يفضحوهأنأرادوا1إذالغلامعنلمباركاابنسئل

مج!م؟اللهرسولأمأكبرأنت:العباسسئل

!م!م؟اللهرسولاماكبرأنت:أشيمبنقباثسئل

أنت؟كيف:رجلاعمرسال

؟كانهل:شيءعنرجلاعمرسأل

(الثوريسفيان)لحمامباللعب1ولجلاهقبااللعبأنسمعنا

(الزنادأبو)الصبيانشهادةفييؤخذأنالسنة

الكتابعلىتقضيالسنة

عائشة()نزلتسورةاخرلمائدةاسورة

نفراعليلىإشابشكى

علي()جائزةالصبيعلىالصبيشهادة

9(معاوية)جائزةالصبيانعلىالصبيانشهادة

9

9

7

9

7

6

7

2

04

89

13

36

67

14

72

18

94

12



(عطاء)والطلاقالنكاجفيجائزةوالمرأةالعبدشهادة

أوقىبيأبنزرارةعندمجلزأبوشهد

الشعبي()مسلموصيةعلىدقوقااهلمنرجلانشهد

(العلاءبيأزيد)رجلانإليهاختصممعاويةبنإياسشهدت

سلمة(بنحماد)رجلفييقولمعاويةبنإياسشهدت

الشعبي()رجلاتخاصمامرأةوجاءتهشريحاشهدت

لحسن(ا)يخطبوهوعفانبنعثمانشهدت

زيد(بنأسامة)قيذبحنالطيارةلحمامبايأمرعمرشهدت

قيس(أبو)مصحففيشريحعندشهدت

العملبجاهاكتسبوهالماعمالهأموالشطرعمرصادر

تمهخاعليهزورالذيعمرضرب

عسلبنصبيغعمرضرب

عمر(مولىأسلم)اليمنمنحللعمرعلىقدمت

المسيب(بنسعيد)بالقاقةالخطاببنعمرقضاء

مجلز(أبو)وحديتيبشهادزرارةقضى

صديقهاأدخلتزفافهاليلةكانفلماتزوجتامرأةفيعليقضى

قتلهيريدرجلمنفرِرجلفيعليقضى

مرأته1فرجقطعرجلقيعليقضى

عبدأنهعلىصاحبهأحدهمايبيعحرِينرجلينقيعليقضى

رأسانولهولدمولودقيعليقضى

المشركينأيديمنالمسلمينأسرىفداءفيلعليقيل

159

448

691

488

83

81

66

726

728

345

286

39

058

344

125

126

131

125

132

124



لمج!مالرسولأمرالتيأنبادتهيحلفمسعودابنكان

يسألهلمنسفرالهجرةفييقولالصديقكان

(عباسابن)مكةلىإيختلفانبداءبنوعديالداريتميمكان

مأولالهأبلايتيمادانيالكان

فردهاباليمينرجلعلىقضىإذاشريحكان

حمامصاحبشهادةيجيزلاشريحكان

بينتهمعالرجليستحلفشريحكان

الرحمن(عبدبنحصين)اليمينبرديقضيشريحكان

فردهاباليمينرجلعلىقضىإذاعتبةبناللهعبدكان

بغريمهالرجلجاءهإذاعليكان

الدينفييحبسلاعليكان

ريحافوجداللهعبدبنجريرومعهبيتفيعمركان

ويؤاكلهمعيقيبيجالسعمركان

الصلاةعنديأمركماهمإن:عمالهلىإيكتبعمركان

التابعين(بعض)لحمامبافرعونالملاعبكان

(قتادة)إمامهمابنةمريمكانت

العربضواحيبعضفيوجدأنهبكرأبيلىإالوليدبنخالدكتب

الفهموالفهم:موسىبيألىاعمركتب

بالشاهداقض:بالكوفةعاملهلىإالعزيزعبدبنعمركتب

)عمر(ممايليككل

يستقضيأنقبلمعاويةبنإياسعندكنا

71

39

94

22

72

38

22

23

73

62

727

074

38

88

358

734

85



(جمرةأبو)الناسوبينعباسابنيديبينأترجمكنت

مالك(بنأنس)طلحةباوعبيدةأباأسقيكنت

حاطب(بنالرحمنعبد)يختصمانرجلانفجاءهعمرعندجالساكنت

طلق(بنتهند)منحنوصبينسوةفيكنت

علي()بغسلرأسياغسللا

علي()عليهتحلفلابمالكأقضيلا

الشعبي()وقاضياشاهداأكونلا

الشعبي()لسيدهالعبدشهادةتجوزلا

شريح()الوصيةفيإلاالمسلمينعلىالمشركينشهادةتجوزلا

(مكحول)الدينفيإلاالنساءشهادةتجوزلا

علي()بحتاالنساءشهادةتجوزلا

وعلي(عمر)لنكاح1ولاالطلاقفيالنساءشهادةتجوزلا

عمر(ابن)غيرهنعليهيطلعلافيماإلاوحدهنلنساء1شهادةتجوزلا

النخعي()ملتهاعلىإلاملةشهادةتجوزلا

(عطاء)لمسلمين1إلاملتهاغيرعلىملةشهادةتجوزلا

عتبة(بناللهوعبدسعيد)غيرهنعليهيطلعلافيماإلاالنساءشهادةتقبللا

شريح()العبدشهادةنجيزلا

(عطاء)نسوةأربعإلاالاستهلالفييجوزلا

لنجردنكأوالكتابلتخرجن

عمر()الكهانةفيينظركانالرجلهذايكنلمإنرأيذالست

طالب(أبيبنعلي)نجيزهالكنا

539

346

718

957

804

49

938

524

944

394

304

224

478

477

447

034

18

76

447



،182الرضاعفيامرأةشهادةعمريجزلم

شرحبيل(بنعمرو)شيءالمائدةسورةمنينسخلم

موسىبعسكرالبغايااختلطلما

عليبنالحسنإلىملجمبابنجيءلما

غزةالعاصبنعمروحاصرلما

(مالعوبنالزبير)تسعىامرأةأقبلتأحديومكانلما

(عباسابن)المسجدفيمريموضعتلما

عمر()لكخيراكانبيتكفيجلستلو

،522(بكرأبو)حتىأحدهلماللهحدودمنحدعلىرجلارأيتلو

(عطاء)جمتهالربالزناامرأةعلىنسوةثمانعنديشهدلو

عمر()تهوامررجلبينتفرقأنامرأةتشألمالبابهذافتحنالو

جمرة:قال؟اسمكما

،424(مالكبنأنس)العبدشهادةردأحداعلمتما

أنس(بنمالك)العبدشهادةقبلأحداعلمتما

وبينهابينكلأفرقكنتما

عمر()؟صادقاكنتإذاتحلفأنمنعكما

؟هذهتقولماذا

عليةمنقراءةفسمعمعاويةبنإياسمر

(الزهري)غيرهنعليهيطلعلافيماالنساءشهادةتجوزأنالسنةمضت

لحدودافيالنساءشهادةتجوزألالخليفتينوااللهرسولمنالسنةمضت

معاوية(بنإياس)قالمافالقولبينةعليهوليسبشيءأقرمن

223

294

724

99

974

074

732

053

804

76

448

443

215

242

346

87

304

82



الشعبي()النساءشهادةإلافيهيجوزلاماالشهاداتمن

المشركينمنلجليسهحذيفةقاله؟أنتمن

،294(النخعي،المسيببنسعيد)ملتكمأهلغيرمن

عمر()أرضىهومنالعصابةتلكفييجدوهوعصابةعلىرجلاقلدمن

النخعي()الفقرالميذوقحتىيمتلمالطيارةلحمامبالعبمن

الرجالطريقفيالصثيمنالنساءعمرمنع

الاولادامهاتبيععمرمنع

رجللىإمعاويةبنإياسنظر

،04حجاجبنلنصرعمرنفي

شريحعنداليمينعنرجلنكل

بكر(أبو)الطريقعلىيدلنيهاد

عمر()الاولمنليإأعجبهذا

(عباسابن)المسلمونوعندهماتلمنهذا

الزبير(ابن)يشهدواأنرأواعماسئلوا1إذأحرىهم

(عباسوابنمسعودابن)القدرإعارةهو

السلماني(عبيدة)إليناأسطلجماعةافيعمرورأيرأيكالمؤمنينأميريا

عمر()الضوءأهليا

علي()عليهالمدعىعلىفاليمينبينةلهتكنلموانالشاهدمعاليمين

(عباسابن)الميراثمنينالهنماالطلاقمنينالهن

(عباسابن)السماءمنحجارةعليكمتنزلأنيوشك

559

304

79

394

625

726

722

86

688

316

39

66

294

457

673

901

318

897

46





منكرامراالأمررايتلما

الشعرفهرص

قنبراودعوتنارياججت

579

03،48





الأعلامفهرس

العطاريزيدبنأبان

السلامعليهالخليلإبراهيم

،215،031،387411،412،414،النخعيإبراهيم

045945،،475478،،486394،،

552726،

هيمبراا

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراإ

هيمبراا

ابيابن

بيأابن

أبيابن

أبيابن

أبيابن

بيابن

الأشعثبن

لحارثابن

الأسلمييحىأبيبنمحمدبن

البصريمرزوقبن

موسىبن

الصائغميمونبن

هاشمبن

الدنيا

الزناد

الغمر

ذئب

زائدة

،348،355364

2

736

402

،447،،156316،304،704،904شيبة

475،477،756

959

823

407

،944

594،

508،

725

502

8،85

341

475

702

725

974،

971

364

214،

،455

،783



ليلىبيأابن

مليكةبيأابن

هريرةبيأابن

الجلابابن

لجوزياابن

لحارثاابن

الديلميابن

القاسمابن

القصارابن

القطانابن

الماجشونابن

لمنذراابن

تيميةابن

جدعانابن

218،328،،938،093412945،،

515،056

،341،364455457،

372

234،703،381،383،805،052،

564396،،496،596،696971،

276805،

388

4243،،81،161163،،182،231،

245263،،273،275،277303،،

326،328،937،383،293،993،

،475،805،905،051،512،514

536،542543،،954566،،584،

656،067،673

069

463،

،065

945،

،787

422

341

555

686

،554

،972

665

796

،396

065،

232،

،311

426،

534،

655،

996،

342



جريجابن

حامدابن

حزمابن

خزيمةابن

رشدابن

شبرمةابن

شعبانابن

الزهري=شهابابن

عتابابن

عقيلابن

قتيبةابن

قدامةابن

القائف()كلدةابن

كنانةابن

ماجهابن

مزينابن

ملجمابن

وضاجابن

223924،،،034341،5

،804،416

0،321،32،323326،8

416،436437،944،،.

494،513،

،661

4،23،27،92،101،

26،926،934،

619

،356

،418

37،2

45،5

522،

296،

362،

284،

381،

،525

378،

،3

42

،4

،4

52

96

36

53

73

58

95

37

57

09

47

39

94

91

02

55

89

03

82

34

28

24

89

18



681،703،931،435،356،455،555وهبابن

عفراءابني

591،443السبيعيإسحاقأبو

387الشيبانيإسحاقابو

الرحبيأسماءأبو

نوفلبنالرحمنعبدبنمحمدالاسودابو

الاصبغأبو

البختريأبو

تيميةابنالبركاتأبو

،702.368،372.377.147،478بنحمدألحارثاأبو

137،574،176،177محمد

أبو

بو

ابو

أبو

أبو

أبو

ابو

أبو

أبو

ابو

اللخمي-اللخميلحسنا

المدائنيالحسن

الخطاب

الخليل

الزناد

الزناد

السائب

الصقر

القاسم

المهلب

69

131،332،037،533

358،362

413414،456،

755،756

732

294

795

583

822

796

388

،71

597

84

818

075

746

945

72

107

692

757



النضرأبو

لاسدي]لهياجاأبو

عقيلابن-عقيلبنالوفاءأبو

الباجيالوليدأبو

أمامةأبو

بردةأبو

لابهريابكرأبو

البغداديالخطيببكرأبو

الصديقبكرأبو

سبرةأبيبنبكرأبو

حزمبنبكرأبو

العزيزعبدبكرأبو

ثورابو

جبلةأبو

الباقرجعفرأبو

لمنصوراجعفرأبو

جمرةأبو

جهلأبو

الخفافحامدابو

948،،751781

665،666،667

825،982

38،93،42،44،45،46،7839،،

991،002،027،285،357،358،

522527،

335،346،365

558

301،401

639



أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

ابو

أبو

ابو

أبو

حصين

الساعديحميد

حنيفة

السكونيخازم

خيثمة

نيالسجستاداود

لسيالطياوددا

الصائغنفيع،رافع

اليهوديرافع

الانصاريزيد

لخدرياسعيد

047307،

646

0182،702،802،921،،248،253،257،

267،272،281283،،285،0،030،31

312317،،932،033،335،336،346،

،347،193904413،423،437،،943،

443944،،454476،،521،522953،،

545557،،956،571،575،095،206،

426،653،967،686،762،787،788،

،978،297،508،608082

،0771،72

794

471،156،168891،267،،926،،333

،3341،34،344،348471577،،395،

638668،،1،07،726،03،743،751،812

817،824

736

824

59

،975076

،351073

649



أبو

ابو

أبو

أبو

ابو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

أبو

ابو

أبو

أبو

أبو

سفيان

الرحمنعبدبنسلمة

السمانصالح

ضميرة

أحمدصاحبطالب

طعمة

طلحة

طلق

ظبيان

السلميالرحمنعبد

المدائنيالرحمنعبد

الزبيرياللهعبد

سلامبنالقاسمعبيد

لجراحابنعامرعبيدة

النهديعثمان

الطرسوسيعمرو

،602،902،366471،511،0

767،078،784،785،978،

175،176،178،018،185،5

402،214،215،921،221،2

227228،،922،023316،8،

604412،415،476،594،،0

،748

659

79

،61

008

716

058

211

272

،91

،22

،31

997

524،

134

356

،715

813،

716

718،

804

615،

136

034،

،273

،302

223،

388،

571،

818،

717

814

913



931الطرسوسيعمروأبو

228،928نةعوابوأ

991،002،342ربعيبنلحارثاقتادةأبو

455،575،675،975،067قلابةأبو

443،543قيسأبو

302،402،604لبيدأبو

593!691،443مجلزأبو

لوهاب1عبد=القاضيمحمدأبو

412الأسلمين1مروأبو

814مريمأبو

49البدريمسعودأبو

507مسهرأبو

،88،486،487،488،294،494،574،581الأشعريموسىأبو

546،082،582،928

553دكينبنالفضلنعيمأبو

388ديناربنيحىهاشمأبو

،09،271،031،681،682،943،053هريرةأبو

686،907،817،672،735،147،247،

747،718،482،928

112،043سلمةبنشقيقئل1وأبو

669



القاضييعلىأبو

يوسفأبو

كعببنبيأ

الاثرم

يحىبنالاجلح

حنبلبنأحمد

163،185،091

،257،267

317،327،

372،377،

428،433،

473،474،

542،454،

506،706،

681،688،

723،742،

767،077،

391،

926،

332،

937،

434،

486،

548،

،615

296،

،744

078،

273،276،037،937،393،

494،051512،516،533،،

055،061،767،،078784

،361041،،521،545،095065

991،317،571

،502،368،906007،746

495

1113،،،210482،،،121126

،202،502،021،212،231،243

،272277،،281،283،692،103

334،337،933،534،365،366،

،038،093،493204941،،042،

437،442448،944،،454،462،

487594،605،،905،511513،،

055558،،561،956،057،574،

634،635،637،964،658،675،

،696،007،107،807،907،071

،748،974،751،752،754،975

785،786،497،997،008،208،

813،815

679

428،434،

،542،954

797،818،

307،708،

964،718،

،752،782

،595،075

،913،147،

924،253،

،031،312

936،،037

،424،426

464،047،

517،953،

582،395،

677،068،

،711،715

،076،761

،811،812

،816،827



الترمذيلحسنابنأحمد

القاسمبنأحمد

عبدةابيبناحمد

عبدةبنأحمد

مطربنمحمدبنأحمد

زيدبناسامة

نصربنأسباط

هانئبنإبراهيمبنإسحاق

الفراتبنإسحاق

راهويهبنإسحاق

منصوربنإسحاق

يونسبنإسرائيل

عمرمولىاسلم

إبراهيمبنإسماعيل

اويسبيأبنإسماعيل

خالدبيأبنإسماعيل

القاضيإسحاقبنإسماعيل

أسدبنإسماعيل

الشالنجيسعيدبنإسماعيل

576،

،511،548،207

214،924،،034،3535715،

،307

،02،602021،463472،،615،

،715،751،753،077،978

021،472،486،

689

464،

،802

895،

143،

،744

57،9

،751

،207

،997

39،

،506

07

36

75

78

72

08

31

،6

81

71

508

561

157

353

488

353

365

061



عليةبنإسماعيل

الاسماعيلي

قرعونامرأةاسيا

سواربنأشعث

الملكعبدبنأشعث

قيسبنالاشعث

العزيزعبدبنأشهب

الفرحبنأصبغ

نباتةبنأصبغ

الاصطخري

الاعرح

الاعمش

الدرداءأم

سلمةأم

سليمأم

عطيةأم

إهابابيبنتيحىأم

مالكبنأنس

عيلاوزاا

904

922

265،275،424663،

266،276،703،،931382468،

118122،

211

415،582613،

912،013،352،442447،،

574،583،585،136،638

201،921،031،388

969

756،

43

،387

025

668،

972،

124،

034،

743،

583

،448

716،

416،

،757

،363

78

447،

755

251،

،396

،734

165،

303

013

344،

043

747،

،586

043

102

،561

717،

594،



معاويةبنإياس

السختيانيأيوب

هانئأممولىباذام

البخاري

مريمابيبنبديل

النسائيمحمدبنبكر

بردةأبيبنبلال

لحارثابنبلال

حكيمبنبهز

البيهقي

مذيلترا

الداريأوسبنتميم

طرفةبنتميم

العنبريتوبة

التيمي

الثقفي

67،68،96،08،81،82،84،85،87

09،104504،448،،053553،،574

161،581،714

914،،341،345،362042552،،

587،615،964،651،807،727،

744،982

202،752،،076008

914،017،،211،213،317،318

357،552،053،728،738،823

،28144145،146،147،934،632،،

073،173

،352948،094

982

079

،88،

506،

،756

948

584،

735،

،083

948

811،

553

352

268

،034

،083

638،

982،

194،

،083

578

713

916



أنسبناللهعبدبنثمامة

ثوبان

لجعفياجابر

زيدبنجابر

اللهعبدبنجابر

حازمبنجرير

الحميدعبدبنجرير

البجلياللهعبدبنجرير

الطيالسيجعفر

الصادقمحمدبنجعفر

النسائيمحمدبنجعفر

شهاببنجمرة

أسماءبنجويرية

العكليلحارثا

الغنويلحارثا

مرةبنلحارثا

حمد(أبنمسعود)لحارثيا

بلتعةأبيبنحاطب

النيسابوريلحاكما

التميميحبيب

الشهيدبنحبيب

583،585،586

212

26،916،026،،934035،353،947

302

012916،،،171،353354،357،358

471906،207،

215،316

18،066،661663،

364،395

719

553

613

213

897

737

604

695

758

365

2744

76

357

981

217

86

562

664،

،495

027

737



أرطاةبنلحجاجا

علاطبنالحجاج

الاعورمحمدبنحجاج

يوسفبنلحجاجا

اليمانبنحذيفة

مالكبنحراش

إسماعيلبنحرب

البصريلحسنا

145402،218،

69

223

537

79،،211034

604

602،902،462،471،057،008،812

215413،،414455،477،694،،053،

553،554،726،54،756،757758،،،782

783،785

ثواببنلحسنا

حيبنالحسن

الوهابعبدبنلحسنا

طالبأبيبنعليبنالحسن

ضميرةبناللهعبدبنالحسين

طالبأبيبنعليبنالحسين

الرحمنعبدبنحصين

غياببنحفص

ع!يبةبنالحكم

معاويةبنحكيم

صالحبنحلام

729

602

388

814

001،116،142

318

97،101،116

922473،

093،704447،،053

922،358،،938،093124

268

216



سليمانأبيبنحماد

زيدبنحماد

زيدبنحماد

سلمةبنحماد

المطلبعبدبنحمزة

الطويلحميد

لحميديا

حنبل

المعتمربنحنش

شريحبنحيوة

أخطببنحعى

زيدبنخارجة

لحسينابنخازم

لحذاءاخالد

الطحانخالد

الوليدبنخالد

العاصبنسعيدبنخالد

الواسطياللهعبدبنخالد

215،10413،4،475،،781،784،785082

712،757

712،757

15،،0881،691448،،525526،،،781

782،783،784،083

974

،08581

042

365،047473،،474487،،151،582،

747،176،077،783،784،785،786،

978،008

938،093،823

931

41،16،261287،386،

345

804

727،755،975

،975076

38،93

645

495795،

739



021،522،792،634،914،817،818الخرقي

69،791،891،134،342،443ثابتبنخزيمة

545الخصاف

428عمروبنخلاس

،268،367،093،428،472،474،171الخلال

471،723،474،175،757،758،078،

782،783،784،497،418

801الرشيدزوجالخيزران

1012،113،043،617لدارقطنيا

451،551لدانيا

228،317هعدأبيبنداود

663التمارصالحبنداود

114،946"الظاهريعليبنداود

295،261،136،416السلامعليهداود

181سليمانبنالربيع

681،435،134،414،574،663الرأيربيعة

348عثمانبنربيعة

801،213الرشيد

67،828عبادةبنروج

027الثقفيرويشد

هانئاملىموباذام=هانئأملىموزاذان

749



ئعلبةبنالزبيب

الخريتبنالزبير

العوامبنالزبير

اوقىبيأبنزرارة

الهذيلبنزفر

السلامعليهزكريا

الزهري

حرببنزهير

حنبلبناحمدبنصالحبنزهير

محمدبنزهير

زيادبيأبنزياد

العلاءأبوزيد

العميزيد

ارقمبنزيد

أسلمبنزيد

ثابتبنزيد

حارئةبنزيد

خالدبنزيد

سعيهبنزيد

174،934،

،302

41،1617،39،،275،287،746،

591691،،

128134،304،504،411،412،4،

416457،458،476،694،526،،4

578،

356،418،

395،495،595795،،614615،،

39،217،803،794،

،317،345،035،356

759

351

604

974

344

304

074

57،

781

756

781

042

581

83

725

075

561

964

576

571

287



عمربناللهعمدبنسالم

غيلانبنسالم

سحنون

سرق

يونسبنسريج

النعمانبنسريح

وقاصأبيبنسعد

الاطولبنسعد

عمادةبنسعد

بردةأبيبنسعيد

عروبةأبيبنسعيد

المسيببنسعيد

الجريريإياسبنسعيد

بشيرسعيدبن

جبيرسعيدبن

عامربنسعيد

شرحبيلبنعمروبنسعيد

ميناءسعيدبن

227،

235،

،04،196

172،

783،

803،355،404457،8،

594،574،058،0663،

178،782،783،784،5

194394،،

769

،31

23،

17،

،74

،34

82،

82،

4،7

6،8

7،9

82،

،94

66

52

35

81

35

82

82

،7

،8

83

82

72

668

931

734

357

386

207

813

354

982

828

،94

75،

82،

831

828

752

828

354

735



الثوريسفيان

عيينةبنسفيان

كهيلبنسلمة

بلالبنسليمان

الهاشميداودبنسليمان

لرحمن1عبدبنسليمان

يساربنسليمان

السلامعليهسليمان

حرببنسماك

سندي

حنيفبنسهل

سعدبنسهل

السهمي

صالحبيأبنسهيل

اللهعبدبنسوار

المومنينأمسودة

لعزيز1عبدبنسويد

سليمانبنسيف

913،212217،،،362،388104،

904413،447،944،456،473،،

294594،،595

477،495

168

8،88،116295،،612،613

143144،145،147،822،982،

128

168

،348364

779

72

95

95

35

74

31

82

61

83

02

351

383

356

553

588

213

365



الشافعي

سواربنشبابة

القاضيشريح

13،2443،

186،091،

253،255،

283،992،

،346،347

،935،936

436،437،

483505،،

571،574،

678،068،

818،981

،6609175،،

534،387،

457458،،

سويدبنالشريد

سحماءبنشريك

النخعياللهعبدبنشريك

122،434،294،7الحجاجبنشعبة

789

،82،127،916،181،185،

،212،213،221،231،924

257،261،926،272،282،

1،31،328،9330،34،344

،348،934،353،354،355

،041،411،413،414،423

943443،944،،454،461،

951،544557،956،،057،

161،634،654663،،664،

688،762،978،297،708،

،082،182،854،083،831

171،365

591،402،،031،316،344

388،504904،447،،045،

475،487394،،494،523،

524،053،506،726

736

587

501591،316،

58،595،795،827،828



الشعبي

محمدبنشعيب

يوسفصاحب

حنيفةأبيصاحبا

العسيفصاحمة

حنبلبنأحمدبنصالح

الهمدانيصالحبنصالح

أميةبنصفوان

حمىبنتصفية

المطلبعبدبنتصفية

الروميصهيب

الضحاك

مخلدبنالضحاك

حبيببنضمرة

ضميرة

كيسانبنطاووس

نيالطبرا

،6620130،1،402228،317،387،

،104،504،411،412،413،414،

944،045456،458،،047473،،

477،494،594،552955،،495،

695795،

355

04،472486،،511،307،748،075

16

604

407

979

،388

447،

475،

595،

،075

،356

78

932

148

،781

595

271

،532

974

342

523

215

717

318

507،



983ويلطحاا

غنامبنطلق

19،194،527،575،576،583،136،807لمؤمنيناأمعائشة

الفضلبنمحمدبنعارم

سليمانبنعاصم

ربيعةبنعامر

عبدةبنعامر

العوامبنعباد

منصوربنعباد

الدوريعباس

101المطلبعبدبنالعباس

الكريمعبدبنأحمدبنمحمدبنالعباس

الثعلبيالأعلىعبد

451،461،914وائلبنلجباراعبد

الحضرميعبد

ليلىابيبنالرحمنعبد

346،957حاطببنالرحمنعبد

العميزيدبنالرحمنعبد

الخطاببنزيدبنالرحمنعبد

346،523عوفبنالرحمنعبد

النهديعثمانأبو=ملبنالرحمنعبد

089

81

74

78

81

35

36

75

21

95

59

06

72

33

53



مهديبنالرحمنعبد

يعقوببنالرحمنعبد

الرحيمعبد

سليمانبنالرحيمعبد

الصنعانيالرزاقعبد

الوارثعبدبنالصمدعبد

الماجشونبنالعزيزعبد

سلمةبنالعزيزعبد

صهيببنالعزيزعبد

الدراورديمحمدبنالعزيزعبد

الهذيلأبيبناللهعبد

طلحةأبيبناللهعبد

حنبلبنأحمدبناللهعبد

الحضرميالخليلبناللهعبد

الزبيربناللهعبد

لحميدياالزبيربناللهعبد

العلاءبناللهعبد

اللتبيةبناللهعبد

المباركبناللهعبد

217،388،

695،

348،604804،416،476،578،،1

595،

171،،365،381

،354

604

668

712

826

58،

817

827

382

354

448

663

716

561

473487،،151،1،07،712،713،755

757،783

495،615

،9346،455457،748،818،

747

134

646

913713،،727

819



عبد

عبد

عبد

عبد

عبد

بريدةبن

لله

لله

لله

ثابتابيبنحبيببن

حمبدبن

سلمةأممولىرافعبن

رواحةبن

سلامبن

سلمةبن

سليمانبن

شبرمةبن

ضميرةبن

عامربن

عباسبن

الحكمعبدبنالله

عتبةبنالله

584،

46،201168،،215216،،،334،336

،346347،،،348،934035،937،4

413،!14،415457،486،487،،9

194،294،494605،523،،053،1

542،574،581،161673،،807،5

736،074،897،

،703،348

023،

829

55

76

74

49

61

49

36

31

35

33

،3

،7

08

56



بنعمربناللهعبد

الخطاب

عبدا

عبدا

عبدا

عبدا

عبدا

عبدا

القرشيعمروبنلله

العاصبنعمروبنلله

عونبنلله

لهيعةبنلله

البلويمحمدبنلله

مسعودبنلله

مصعببناللهعبد

نافعبناللهعبد

نجيبناللهعبد

نميربناللهعبد

المنبعثمولىيزيدبناللهعبد

الملكعبد

جعفرأبوالملكعبد

حبيببنالملكعبد

15،46،،76،97172،224227،،

028287،،0،31،311،316،931

333،336،134،،342934،135،

414،475،048،552578،،662،

،716،717814

172216،،351

402،904،712

354

1278،923،243،،494،051،151،

673،716

232،

،325

،304

668،

818،

736

،968

713،

،822

134

،964

،724

84

556

212،213

495

357

052

525

931،38280،5663،،666،966،396،

728،733،735

839



جبيربنسعيدبنالملكعبد

عميربنالملكعبد

ن1مروبنالملكعبد

يعلىبنالملكعبد

القاضي،الوهابعبد

الثقفيالوهابعبد

الخفافعطاءبنالوهابعبد

زمعةبنعبد

راأبيبناللهعبيد

الحربناللهعبيد

عتبةبناللهعبدبناللهعبيد

الخطاببنعمربناللهعبيد

محرزبناللهعبيد

السائبمولىعبيد

السلمانيعبيدة

اسيدبنعتاب

البتيعثمان

العاصأبيبنعثمان

لحكمابنعثمان

849

237،

782،

938،

45394،،

194

157

301

553

546

353

783

588

116

093

388

553

704

494

645

645

356



عفانبنعثمان

بداءبنعدي

الزبيربنعروة

عصامبنعصمة

رباجبيأبنعطاء

مرو]نبيأبنعطاء

الصفارمسلمبنعفان

لحارثابنعقبة

خالدبنعقيل

خالدبنعكرمة

عباسابنمولىعكرمة

الرحمنعبدبنالعلاء

حجربنوائلبنعلقمة

4797،991،227،228،922،،1

923242،،031،316،317،5

،413،414،416،511،955

948،

458578،،

121،402،802،034،104،4

،411،448

،318

،102،502،602

143،144،

859

23،232،

،32،345

711،726

094،194

974،822

473

،04،804

477،574

214

448،784

112،338

526

218

384453،

668

145،146



طالبأبيبنعلي

المدينيبنعلي

حجربنعلي

ذريحبنعلي

سعيدبنعلي

مسهربنعلي

معبدبنعلي

يزيدبنعلي

الدهنيعمار

حزمبنعمارة

1892،،38،4548،،،0849،59،116،

117118،911،122،124،127،،131،

134135،136،،014،141،152156،،

157،165،166،017،171،174991،،

،212،213،214،215،216،223،238

927،1،31،317،318،933،345،934

035،353،،357358،365،938،،093

،193،404،704،804،412،413،415

447،455،456458،،494،531573،،

058،395،614،615،616،616،961،

645،196،696،707،748،،762،765

822823،

268،348،353،،365042،542

145756،

795

502،615

495

216

507

447

035

869



زيدبنعمارة

غزيةبنعمارة

الخطاببنعمر

بكيربنعمر

شبةبنعمر

العزيزعبدبنعمر

الطلحيعمران

حديربنعمران

12،22،،03،3693،43،4

73،76،78،08،88،39،

116،117،911012،4،

014143،،161166،7،

002،302،402،217،8

922،242،027،271،5

،318،325،345،9341

493،404،604،704،2

527،053،531،541،2

573،578،957،058،5

616628،،637،065،0

664،675688،،196،2

،072،722،728

89،2

13،5

16،1

21،3

28،6

،357

06،1

66،1

96،6

732،

175،923،276،284،358،4

475،537،

879

134

354

46،66،

،1،901

1،136،

1،174،

2228،،

،2،317

3358،،

4523،،

5،562،

،6،615

6،663،

،6،071

73،734

87

167

4456،،

55،661

053

91344،



،174،753،754،755،756،757758حصينبنعمران

عمرة

سلمةأبيبنعمرو

عمروابيبنعمرو

الشريدبنعمرو

العاصبنعمرو

حزمبنعمرو

طلحةبنحمادبنعمرو

ديناربنعمرو

شرحبيلبنعمرو

شعيببنعمرو

عثمانبنعمرو

المهلبأبو=معاويةبنعمرو

هرمبنعمرو

عتبةبناللهعبدبنعون

ديناربنعيسى

الغامدية

جامعبنغيلان

القدريغيلان

بكيربنفائد

الزهراءفاطمة

889

418

99،001

174،352

347،348

294

355،356،418

023

896

148

214

976

527

042

355

736

094

355

143

364

494

042

156

997

387

732

048

488

284

216

527



يحىبنفراس

قضالةبنالفرج

الفرزدق

مصرفرعون

بيالفريا

الربيعبنالفضل

الصمدعبدبنالفضل

ظبيانأبيبنقابوس

الرحمنعبدأبوالقاسم

الريانبنالقاسم

جميلبنالقاسم

حميدبنالقاسم

مسعودبناللهعبدبنالرحمنعبدبنالقاسم

محمدبنالقاسم

منصوربنالقاسم

المالكيةقاضي

أشيمبنقباب

عقبةبنقبيصة

مخارقبنقبيصة

989

626،

،201،144

058،

662663،،

252،

456

507

73

727

801

748

615

507

913

691

691

553

668

87

303

901

047

433



دعامةبنقتادة

سعيدبنقتيية

حكيمبنالقعقاع

عليمولىقنبر

الربيعبنقيس

سعدبنقيس

الأشرفبنكعب

سوربنكعب

لحقيقاأبيابنكعانة

اللخمي

سليمأبيبنليث

سعدبنالليث

مالكبنماعز

النهديإسماعيلبنمالك

411،455،476،،297574،058،

074،757،781،782،783،784،

823،825،826،827

495

348

66،166167،،053

1415،17،

466

،73161،162،175924،413،،574

،653663،

148

099

58،

82،

828

362

48،

814

364

59

574

386

052

931

065

072

048

495



4،11،3انسبنمالك

921،27

254،57

303،60

346،53

42223،

44248،

521،93

55758،

574،54

66567،

396،49

ورديلماا

سعيدبنمجالهـد/

مجاهد

لصدلجيامجزز

المقدميبكربيأبسنمحمد

هارونبيأبنمحمد

الشريف،موسىبىا!نأحمدبنمحم!

المقرئواصلبنأحمدبنمحمد

19

1،6

2،1

2،5

3،8

3،9

4،5

4،4

5،6

5،9

6،0

6،8

6،5

72،

558،،76،

23،238،1

26267،،2

03،311،1

36،038،1

42426،6،

45465،8،

54547،4،

،55056،1

66،661،2

66،6817،

96696،8،

،721،752

،101

،81161162،،

24924،253،،

27،277،284،

32،232،933،

،38041،412،

43،437،943،

47،951،،052

55555،،556،

56،566،571،

66،663،664،

68،688،296،

،96،007،971

762،776،818

272،273،276

9473

201494،،074

575،76311

712

فيكا11

ول60

ألم17



إسحاقبنمحمد

الجوهريالحسنبنمحمد

الشيبانيالحسنبنمحمد

156،

،212،348041،521،545،،0950

،307

محملى

محمد

محمد

محملى

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

هارونبنلحسنا

الاحولبكرأبو،لحكما

النسائيلحكما

الحنفية

القاسم

المثنى

المنكدر

بشر

نيالبرسابكر

غندر،جعفر

202،752،،076

!ت

حرب

الضريرمعاويةأبو،خازم

المصيصيداود

لمسا

سهل

سيرين
،922031،904448،494،،594،1

،714،755

299

948

515

،65

708

602

612

811

214

094

804

737

378

826

827

715

804

906

695

133

58،

757



محملى

محملى

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

محمد

الحكمعبدبن

الزبيربناللهعبدبن

القرشيعمروبناللهعبدبن

الواسطيالملكعبدبن

رافعأبيبناللهعبيدبن

الباقر،عليبن

السمسارعليبن

فضيلبن

مسروقبن

مسلمبن

مسلمةبن

القرقسانيمصعببن

الضريرمنهالبن

المروزينصربن

نميرمحمدبن

كثيرالحرانيبنيحىبنمحمد

النيسابوريالذهلييحىبنمحمد

الكحاليحىبنمحمد

المستملييزيدبنمحمد

لبيدبنمحمود

فلفلبنالمختار

556،

156916،،171،353،،354

،093

04

،144

399

056

736

034

116

357

728

156

931

348

59،

201

756

065

488

142

723

713

42

447



ئنيالمدا

لحكمابنمروان

معاويةبنمروان

لمروذيا

عمرانبنتمريم

لمزنيا

الاجدعبنمسروق

الحجاجبنمسلم

الزنجيخالدبنمسلم

علقمةبنمسلمة

قيسبنمسلمة

اللهعبدبنمهلرف

مازنبنمهلرف

جباهبنمعاذ

الرحمنعبدبنمعاذ

معاذبنمعاذ

سفيانأليبنمعاوية

حبد!ةعبنمعا!ي!ة

الئقفيالكلريمعبدبنمعا/وية

471488،،،207،807،907071،712

،715744،974،756،758،975

52

147914،247،،251347،433،،

583،636،807،735

355

228317،

276،381،382،396،728،972

415455،458،523،

499

67

342

156

713

008

074

238

456

57،

756

358

318

352

733

356

645

348

755

.53

268

553



قرةبنمعاوية

بالثهالمعتضد

التيميسليمانبنمعتمر

راشدبنمعمر

العدوياللهعبدبنمعمر

زائدةبنمعن

الدوسيمعيقيب

شعبةبنالمغيرة

مقسمبنمغيرة

فضالةبنمفضل

الاسودبندالمقد

بالثهالمكتفي

مكحول

أحمدبنمكرم

نضرةأبو،مالكبنالمنذر

لمنذريا

العباسيلخليفةا،المهدي

يحمىمهنابن

انسبنموسى

عقبةبنموسى

501،601

451،476،578،581

89،99173،17،2،934،،352355

316

228922،،231317،318،

525

602،702،212،472751،752،754،

761،771،978،797،008،208

599

70

3

17

36

34

87

37

13

30

26

71

58

53

24



،78السلامعليهموسى

،463،471،271،747،748،475،761،497الميموني

السلطنةنائب

يزيدبننافع

،15.76،131،931،453،475عمرابنمولىنافع

،9،42،421،471،791،334،395النسائي

طعمةأبو،ذعلوقبننسير

،0304،حجاجبننصر

أنسبنالنضر

حمادبننعيم

لحمالاهارون

الهاشمي

خالدبنهدبة

حبيببنالهرماس

حجيربنهشام

حسانبنهشام

]لملكعبدبنهشام

عروةبنهشام

يوسفبنهشام

بشيربنهشيم

العلاءبنهلال

699

،922

182،922،،387

096

008

303

354

048

824

716

688

581

85

902

701

825

027

604

757

93

974

341

975

87



أميةبنهلال

منبهبنهمام

العوذييحتىبنهمام

طلقهندبنت

عنبةهندبنتن

عمرانبنهياج

جميلبنالهيثم

حجربنوائل

لجراحابنوكيع

757،784،817،825،826

143144،145،146،147،

455457،،473،474،476،294

بقيةبنوهب

زائدةبيأبنيحتى

أدببنيحتى

جعفربنيحتى

حمزةبنيحتى

76،175،227،316،348،365،413الانصاريسعيدبنيحتى

القطانسعيدبنيحتى

عبادبنيحتى

حاطتببنالرحمنعبدبنيحتى

المخزوميادلهعبدبنيحتى

عبيدبنيحتى

364507،معينبنيحتى

799

26

81

82

52

75

91

25

76

75

94

74

78

94

95

71

57

16

75



يحمىبنيحمى

يعمربنيحمى

زريعبنيزيد

هارونبنيزيد

بختانبنيعقوب

الفسويسفيانبنيعقوب

الحارثبنيعلى

عطاءبنيعلى

موسىبنيوسف

السلامعليهيوسف

عبيلىبنيونمر

يوسفبنيونمر

494،

757،826،

68،302،402922،316،604،،،781

،936464،471،،744

،161

78،

477،

899

72

82

78

81

17

48

73

07

62

71

66



لجماعاتواالطوائففهرص

لائمةا

الاربعةالائمة

الالمعلام،الحمة

لحديثاائمة

المسلمينأئمة

لموذنونواالائمة

لازدا

حزمابنأ/صحاب

حنيفةابيأصحاب

أصحابنا،)أحمداصحاب

(الاصحاب

لحديثاأصحاب

الرأيأصحاب

المشهورةالسنناصحاب

12،264،266،268273،،992،

806906،678،

273،042423،

2850،31،،26283،لأ158،921

405،575،642،،476أ1!3

،،224،252267،،385158،فا

272،275،276،278،281،

0،31،337134،593،433،

175533،،537548،،551،

575706،،645673،

999

،461

،686

656،

184

،033،

،678

،926

283،

474،

562،

،687

104

،462

،196

،741

065

042،

273

628

646

323

،347

،788

،027

284،

،512

568،

،073

895

748،

248



الشافعيأصحاب

مالكأصحاب

سيرينبنمحمدأصحاب

الاطباء

بكربيأآل

عثمانال

عليآل

عمرآل

فرعونآل

الامراء

الانصار

الاسواقأهل

الاهو]ءأهل

الباعأهل

البصرةأهل

التفسيرأهل

الحجازأهل

لحديثاأهل

581،926،272،276،282،283،

892،328،378،505517،951،،

551،574706،،،612645،678،687

56158،267،،275،603،،381046،

805،052،056،564،574565،

263551،647،648،

74،116،012،251،974

465

547

0001

284،

537،

407،

،496

714

738

648

648

964

648

727

657،

975،

233

461

،483

66

074

506

307،



لخبرةاأهل

لطب1والخبرةأهل

لخرصاأهل

الديوانأهل

الذمةأهل

الرأياهل

الشامأهل

الظاهرأهل

العراقأهل

و]لاخطارالفضلأهل

لمدينةاأهل

خيبرأهل

مصرأهل

اليتامىأوصياء

(النحاة)البصريون

لمالكية(امن)البصريّون

لمالكية(امن)ديّون1البغد

سرائيلإبنو

لمصطلقابنو

النضيربنو

،01،181

0،32594،694،522،575895،،1

،617

97،162،921،

51،162،603،

15،554،

957،

14

1001

506

337

506

627

486

255

162

،61

307

321

266

566

065

162

627

893

666

665

074

506

16،



بنوتميم

عامربنو

قريظةبنو

مدلجبنو

التابعينتابعو

،018،241،992،942،49423التابعون

675،2

التخار

ثقيف

لجلابونا

652،572،992،538،955،095،676،8لجمهورا

الامةجمهور

والفقهاءالسلفجمهور

31العلماءجمهور

العلماهلجمهور

647.648،7لجندا

188،463،4الجهمية

الحكامحذاق

لحفالونا

137،553،095،2لحنفيةا

لخطابيةا

2001

91

06

71

71

66

66

28

1،

65

46

97

07

17

61

74

57

27

36

62

71

75

7،

47

58

66

42

39

61



22،32،38،011،551،الخلفاء12
،92،161،481،582،725،735،746،846ونشدلراالخلفاءا

356،296

881،981،164،664،484رحالخوا

246،346لونلالدا

84،881،164،264،364،464،664فضةلراا

301،626لروما

926لزغليةا

92،84دقةلزناا

،242،652،723،638،493،304،854لسلفا

264،664،194،894،305،605

252،303،037،895،506،073،787فعيةالشا

362لشيوخا

،11،21،91،22،92،38،93،14،24،44،74،39،69لصحابةا

541،051،151،261،471،081،481،391،991،922،132،

932،142،242،552،952،062،992،423،623،433،337،

093،924،244،344،644،584،494،894،105،505،225،

725،035،135،235،385،935،345،735،475،806،916،

626،846،946،156،356،656،736،576،886،986،296،

696،907،117،217،317،347،747،957،318!

501،826لصناعا

3001



الصياغ

الاربعةالطوائف

العرب

العرنيون

العسس

العلماء

لاسلاماعلماء

لامةاعلماء

لعمالا

غفار

لفقهاءا

لامصاراءفقها

لحديثاءفقها

لكوقةاءفقها

السمعةالمدينةققهاء

لحديثااهلفقهاء

الفلاحون

القاسمون

721

278

38،8930،1،435،953،581،406

37،577

251،271278،927،،442،064،642،

651،655،066،663،673

266656،

248،924

551

973

126133،،142991،502،248،،،261

278،281،282،423،466،555،557،

655،676،678،068،007728،

322،347،735

924،347،485964،

248

923

594

647657،،658

506642،643،



القافة

القدرية

قريش

القضاة

السلفقضاة

لحديث1والسنةقضاة

العدلقضاة

العراقأهلقضاة

لوطقوم

كندة
قيونلكوا

(ةلنحاا)قيونلكوا

يونولكيماا

طيةللوا

لكيةلماا

خرونلمتأا

المجوس

المخنثون

المرجئة

مزينة

578،058،581،582906،

918،462463،،464465،466،،484

97

،73011،121123،245،357،414،،455،

465،551،555627،

591

9

605،307

591

727

025،506

822

893

962

38

457،671

325،806،696

626

688

464

506

5001



المعتزلة

الموتىمغشلو

القياسمنكرو

لمهاجرونا

الصحابةنساء

لنصارىا

غساننصارى

الوقوفنظار

لاةلوا

الاحداثولاة

الامورولاة

لحسبةالألإة/

المالولاة

لمالمظاولاة

اليهود

001

461،

،146

483494،،051،511،

115،245،،274

،31263،628،

023،247،584،585،

484

642

324

964

894

626

627

627

724

263

263

196



والبلدانلمواضعافهرس

بيلأرد

يلةأ

ينلبحرا

بدر

لبصرةا

د1بغد

والمصريةالشاميةالبلاد

الغرببلاد

النارحرة

حضرموت

حنين

خيبر

دجلة

دقوقا

لظىذات

السواد

الشام

الطائف

العراق

77،

،6649،

1516،،26،002،554،،065

،601

712

661

89

026

553

701

627

627

76

025

342

968

701

488

70

76

118

924965،717،

645،664

،97162921،،،321،353365



غزة

سرفا

قرطبة

عرينةقرى

الكرخ

الكوفة

لمدينةا

المربد

المشرق

مصر

لمغربا

مكة

هجر

واسط

ليمنا

،358

14،،024،924،646،965،968

49،

،924،027194،645،

68

39،395،645،

8001

99

133

378

645

553

717

85

275

734

167

،87

965



الكتب!فهريس

412،152عنهاللهرضيطالبأبيبنعليأقضية

166،296رشدلابنالبيان

516البخاريتاريلخ

161سفيانبنيعقوبثاريخ

913الطرسوسيعمروبيلااللواطتحريم

415تيميةلابن"لمحررا"علىتعليق

037يعلىأبيللقاضيالتعليق

422الجلابلابنالتفريع

896مزينابنتفسير

82الترمذيجامع

268،367،093،723،474،087لخلآلاجامع

645شاسلابنالجواهر

238-237الوهابعبدللقاضيلمزنياعلىالرد

892للنووي"الطالبينروضة"الروضة

19،952،278،682السنن

،561،691،267،028،434،718،726داودبيأسانن

274،743

013،131،136البيهقيسنن

617الدارقطنيسانن

9001



9،24،718النسائيسنن

365العزيزعبدبكرلابيالشافي

562للحارثيالمقنعشرح

134،534،525،165،807،274،447البخاريصحبح

لحاكمامستدرك-لحاكماصحيح

،921،013،051،472،252،927،347مسلمصحبح

571،636،725،174،756

،111،281،912،013،991،102،472الصحيحان

052،152،342،042،526،156،646،

067،674،675،807،907،717.731،

174،743

للترمذيالعلل

عقيللابنالفنون

يونسبنلسريجالقضاء

"الام"الشافعيكتاب

لجامع(امن)للخلالالعلمكتاب

حمدأللامام!ش!الرسولطاعةكتاب

سحنونبنمحمدكتاب

الستةالكتب

كنانةلابنلمحوعةا

تيميةابنالبركاتلابيلمحررا

0101

982

92

386،387

821

714

186

666

291

728

226374،204،514،708،



،522الخرقيمختصر

،296لمدوئةا

داودلابيالمراسيل

احمدالامامبنصالحمسائل

،931لحاكمامستدرك

للسامريالمستوعب

الطيالسيداودبيامسند

،42،09،19،441،395،407،716،717احمدمسند

الشافعيمسند

للاسماعيليعمرمسند

سفيانبنيعقوبمسند

للخلالالقرعةفيمصنف

البغداديللخطيباليمينمعبالشاهدالقضاءفيمصنف

الطبرانيمعجم

225،073،508،608قدامةلابنالمغني

165"132مالكموطا

عبيدلأبيلمنسوخواالناسخ

الجوهريلحسنابنلمحمدالنوادر

حبيبلابنالواضحة

1101

817

072

822

307

395

611

736

827

981

43

171

744

934

407

817،

،066

515

971





التحقيقحاشيةفيالمشروحةالألفاظفهرس

لابراءا

بقأ

لاتونا

لاجرا

حتكارلاا

السبعةالاحرف

الاحليل

الارش

الازج

الاسارير

الاستحسان

الاستصحاب

الاشعار

الفحلإطراق

لاقرارا

لحنأ

انقمع

أورق

البخس

1301

375

86

601

601

636

47

134

915

575

328

62

674

375

743

013

958

725



الذمةبراءة

البريد

بغت

البغي

تاثلته

التحنيك

الميعفيالتدليس

يداكتربت

الترقوة

تستهل

التسعير

التصرية

التورية

تيعر

الثقاف

لجائحةا

لجائفةا

لجاما

جدول

الجعالة

لجلاهقا

14

291

268

724

102

561

631

582

27

638

631

39

647

458

252

376

948

373

727

01



الحبلةحبل

الحجلة

الحذاق

لجبلاحريسة

لحسبةا

لحقوا

لحلقةا

لحللا

الحمالة

لحيلا

لخانا

الساقينخدلج

الخرص

الخص

الخلطة

الخلع

ارلخوا

لدنانا

لدهقانا

يةلدا

مةلذا

15

063

125

65

/596

062

132

ةا

39

252

19

06

587

338

127،013

234

132

646

34

89

127

16

01



الخبالردغة

الرضخ

الرغاء

الركاب

الركاز

الرهن

الزبر

زقاق

سابغ

السراية

السرية

السلب

السمحاق

السمسار

السنور

السياسة

الشبهة

لشركةا

لشططا

عةلشفاا

لشفرةا

16

028

37

646

16

95

58

68

113

587

641

33

33

636

972

92

165

373

067

188

75

01



الشفعة

الشقص

الصبرة

صحل

لصداقا

صفر

الصفراء

لصلحا

لصنا

لضراروالضررا

طفف

طفق

لطلقا

لظعينةا

الظهار

ةدلعاا

ريةلعاا

يوطعذ

ضهعر

لعرفا

لعسا

17

375

641

62

87

376

735

375

733

725

791

113

18

917

63

125

121

278

63

901

01



الفحلعسب

العسر

العسيف

العفاص

العفر

العقر

العقيصة

عنانا

عنوة

العنين

العهد

العيار

الغرارة

الغرر

غل

الغلس

الفاقة

الفراسة

فضضت

الفضيخ

القسام،سمالقا

1801

674

915

148

02

114

153

18

59

121

16

55

664

063

646

252

153

718

337،642



القافة

القثاء

القرء

القرائن

القراح

القرض

القسامة

القطر

الابلقطر

القمط

القيان

الكراع

اللهلاها

ملجلج

لطخ

الملعان

لقست

اللقطة

اللقيط

لهز

اللواط

91

6

12

06

37

6

72

56

72

02

25

23

03

21

74

38

01



اللوث

ناتلماذياا

لمامومةا

لةلمتجاا

لمخابرةا

لمخرفا

مخوصا

لمدرىا

تهنلمرا

لمزارعةا

قاةلمساا

لمسكا

مشقص

لمضاربةا

ريضلمعاا

قدلمعاا

لمعصفرةا

لمغتصبا

لملامسةا

لمنابذةا

المنتهب

0201

6

65

22

72

65

02

94

12

58

373،65

37

37

29

35

63

63



المنقلة

لمهراسا

لموضحةا

لميسرا

لميسما

لنباشا

النبط

النكث

لنكولا

شمةلهاا

مةها

الهميان

وجا

الوديعة

الوسق

وعاء

لوكاءا

لةلوكاا

وكس

لمالمظاولاة

الأحداثولاية

21

،111

01

22

71

22

63

56

12

16

13

22

73

13

55

26

02

02

37

67

24

24



يختل

يستهموا

الصبريمين

الغموساليمين

ينش

2201

912

741

025

281

718



العلميةالفهارس

*التفسير.

الحديث.في

.العقيدة*

*الفقه.

الفقهية.والضوابطالقواعد3

الفقهية.الفروقتج

الفقه.أصولئج

.وكلياتقواعدبخ

.متفرقات*





*

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

<

*التفسير*

لتفسيرها:لمصنفاتعرضالتيالايات

(431:البقرة)<وسالاأمةجعلنبهخلكوصذ

(282:البقرة)(الأخرلىحدلفمافتذكوإحدلفماتضطأن

(282:البقرة)<دعوأماالثتهراءإذاولايآب

(44:عمرانال)(يكفلىمريمأيهمأقلمهميلقوتإدلديهموماكنت

(661:لنساءا)(لئث!أنزلطيمانصسدأللهلبهن

(601:المائدة)(الموتذاحنرأحدكمبيعبهتمءامنوأشنهدةالذينيايها

(051:الانعام)(هذاحزماللهأنائذيننصدونصثهداءبصمهلصبمل

(82-52:يوسبص)(دبرمن-قميصحهوقذتلبابواستبقاأ

(75:لحجرا)<للمتوكينلأصقلكذفىن

(35:سراءلاا)(هيأخسنلىايقولوألعبادىوقل

(97-78:الانبياء)(الحزدقفىصحمانإذوسلئمنلثدود

(8:لنورا)<للهباثهذتماربمتمستهدأنلعذاباعنهاوفيرزأ

(222:الشعراءأثتهـ)أفاكعكقيتول

(141:نصفالصاا)(المدحصخينمننفبصفساهم

(94:لشورىا)(لذكورالمحث!اءلمنويهبتثايث!اءلمنيهي

(86:الزخرف)<االست!عةدونهمنيدعونينصآولايتلك

(6:لحجراتا)(شببصوابنبمافاسقجاءصبمإن

2501

27،

93

93

74

53

48

53

78

88

24

624

741

585

467



ية:تفسيرفوائد*

الحجةبهامراداجاءتإنما،الشاهدانبهامراداقطالقرانفيالبينةتاتلم

ومفرقةمجموعة،والبرهانوالدليل

القرآنفي([الشهادة"معنى

القرانفيقرينانوالعدلالصدق

المائدةسورةفيمنسوخلا

نزولاالقرانأواخرمنلمائدةاسورة

25

623

894

778

:القرآنعلوم*

السبعةمنواحدحرفعلىالناسعثمانجمعمنلحكمةا

لهامعارضلاصحيحةبحجةإلاتقبللاالقرآنفيالنسخدعوى

قطعاتفسيرهاهووأصحابهلمجي!النبيحكمكانحكمعلىالايةدلتإذا

2601

47،711

794



لحديث*ا*

لشرحها:لمصنفاتعرضالتيالأحاديث*

واحدطهرفيامرأةعلىوقعوابثلاثةباليمنوهوعليئتيا

زوجهاطلاقالمرأةادعتإذا

الرجلماءالمرأةماءسبقإذ

الكلامالثيبوإذنالصماتالبكرإذن

الرجل؟شهادةنصفمثلالمرأةشهادةأليس

علىبالعذابأخطببنحييعميقررأنالعوامبنالزبيرمحك!النبيأمر

غيبهالذيالمالإخراج

الباسطالقابضالمسعرهواللهإن

-000431الصيحسوادفيرجلعليهاوقعامرأةأن

موتهعندلهمملوكينستةأعتقرجلاأن

غيرهأرضفيشجرةلهكانترجلاأن

،25،64المدعيعلىالبينة

،191"أنكرمنعلىواليمينالمدعيعلىالبينة":حديثبينالجمع

واليمينبالشاهدالقضاءحاديثو

لمج!ماللهرسولان":وحديث"55.المجذوممنفر":حديثبينالجمع

الصحفة"فيمعهفوضعهامجذومبيدأخذ

،791!ي!مللنبيشهادتهفيخزيمةحديث

واحدرجلبشهادةرمضاندخولحديث

2701

616

418

584

003

426

067

152

753

682

248

248

735

342

334



...سوداءامرأةقجاءتامرأةتزوجت:عامربنعقبةحديث

لولدادعتااللتينالمرأتينبينالسلامعليهسليمانحكم

رباالمسترسلغبن

رمضانهلالرؤيةفيبيالاعرا!ك!مشهادةالنبيقبل

الخمرشاربقتل

!ك!يالنبيلىإسفيانأبازوجهااشتكتلماهندقصة

نفسيخبثت:أحدكميقولنلا

وعقوبتهعرضهيحلالواجدلي

عبدفيلهشركاأعتقمن

المخابرة!ك!عنالنبينهى

للباديلحاضرايبيعأننهى

أسانيدها:فيلمصنفاتكلمالتيالأحاديثهد

طهرفيامرأةعلىوقعوابثلاثةباليمنوهوعليأتي

...الصيحسوادفيرجلعليهاوقعامرأةأن

موتهعندلهمملوكينستةأعتقرجلاأن

شاهدينمنهماكلفبعثبعيراادعيارجلينأن

ريحاوجدإذأصحابهفيلمجيداللهرسولبينما

ويمينبشاهدمج!بقضىالنبيأن:عباسابنحديث

والايناثالاذكارفيثوبانحديث

امرأةشهادةالرضاعفييجزئ

2801

635،

395،

338

8

634

991

286

278

067

652

068

614

143

754

825

201

364

584

341



الحديث:علوم*

متنهقيللاضطرابشرطهعلىحديثامسلمترك

نظر"بأشهرأبيهموتبعدولدوائلبنلجباراعبدإن":البخاريقولفي

جدهعنأبيهعنشعيببنعمروبصحيفةالاحتجاج

عنأحمدقوليوافق"الحديثهذاعلىيتابعلا":راوعنالبخاريقول

منكرإنه:لحديثا

رأيهفيلاروايتهفيلحجةانو،جمهترامنالبخاريمذهباستخراج

الاحاديثعلىالنسائيتراجمعلىالمصنفثناء

ع!م!والنبيعنلحديثاالعبدروايةقبولعلىالاجماع

بدعتهلىإالداعيالمبتدعالراويروايةردعلة

الفاسقيةروردماخذ

الاختلافعندالرواةوبكثرةبالأحفطالترجيح

لمرسلاتقوية

والتعديللجرحافيغيرهعلىالراويبلديقولتقديم

لذلكوالاحتجاج،"بلدناأهلحدّث"وقصد"حدثنا"إطلاق

بأربعةيحصلالتواترجعلمنعلىالرد

لاحاد1وو]لمستفيضالمتواتر:أقسامثلاثةالحنفيةعندالاخبار

بهتحديثهوجوازعندهالمحفوظلخطاعلىالراوياعتماد

بعضهمقاله!محفوظاوكان،باطلايكنلمحديثإسنادفيشعبةكانإذا

،291الستةالكتبفييرولمالذيلحديثارتبةنزول

9201

14

14

42

61

36

9

46

46

82

82

07

75

53

53

95



*العقيدة*

الصفاتلاحاديثردهمفيالجهميةشبهة

،188الشفاعةلاحاديثردهمفيالخوارجشبهة

الرؤيةلاحاديثردهمفيالجهميةشبهة

،918القدرلاحاديثردهمفيالقدريةشبهة

الايمانلوازممن!ي!النبيخبرتصديق

يأئملمقتلحتىصبروان،بهيتلفظأنالكفرعلىالمكرهعلىيجبلا

المساجدمعتادبإيمانالشهادة

لجنةباالمبشرينللعشرةالشهادة

،146نكفرهملاالذينالبدعأهلمنوالمعتزلةوالخوارجالرافضة

بجميعالربوعلمالاجسادوحشرالعالمحدوثإنكارإلىذهبمنكفر

وارادتهبمشيئتهفاعلوأنهالكائنات

العذرحيثمنوالبدعالاهواءأهلقسام

لجهلباالعذر

القرانتأويلمنهوإنمالجهميةواالقدريةغلط

فرقةوالسبعينالثنتينمنالسلفمنكثيرأخرجهمالجهمية

،"اللهإلاإلهلاأنأشهد":فيهالداخليقولأنإلىالإسلامصحةتفتقرلا

بالاتفاقمسلماكان"اللهرسولمحمداللهإلاإلهلا":قاللوبل

كخلقهيخلقواأنالعبادفيقدرشيئااللهيخلقلم

كفرالدينقلبالمرابياستحلال

0301

188

918

918

091

891

137

258

542

464

464

464

465

466

466

633



*الفقه*

:رةلطهاا*

35يقتضيلاالعرفلان؛الطرقاتعلىالموضوعةالمصانعمنيتوضألا-

يقتضيهحالشاهدهناكيكونأنإلا،ذلك

35المارةعنهاتنقطعلابحيثالطرقاتعلىالتيالمزارعفيلحاجةاقضاء-

:الصلاة*

812الاذانفيالقرعة-

218؟والامامةالاذانفيالتشاجعنديقدممن-

33الشرعيةالسياسةمنلجماعةاتاركيبيوتتحريقبم!يعلىعزمه-

628شيءكلمنأهمبالصلاةالرعيةبإلزاملامور1ولاةاعتناء-

35وأن،المارةعنهاتنقطعلابحيثالطرقاتعلىالتيالمزارعفيالصلاة-

غصباليسذلك

:الزكاةلأ

646هيممنفيأخذونها،الزكويةالاموالعلىالسعاة!سيبعثالنبيكان-

إذامنهابثيءالمدينةإلىيرجعونولا،مستحقيهاإلىويدفعونهاعليه

موضعالهاوجدوا

675لحليازكاة-

43مالهوشطرمنهبأخذهاالزكاةتاركتعزير-

،95568علامةعليهكانتفان،الكفارعلامةعليهكانتماالركاز-

لقطةفهوالمسلمين

3101



علىيحلفلمزكاتهوطلبنصابالهأنرجلعلىالزكاةعاملادعىلو-

ذلكنفي

:الصوم*

-991،233واحدشاهدمنهلالهبرؤيةرمضاندخول-

؟رمضانهلالرؤيةعلىالواحدةلمرأةبشهادةيكتفىهل-

؟رمضاننهارفيأهلهجامعمنيعزرهل-

الحج:*

التمتعبمنععمررأيوتوجيه،لحعافيوالتمتعالافراد-

؟محرموهوأهلهجامعمنيعزرهل-

:الجهاد*

،25المشركقاتلأنهعلىالقرينةقامتلمنبالسلبلحكما-

واحدشاهدبشهادةبالسلبيقضد-

متاعهوتحريقسهمهالغنيمةمنالغالمنع-

:البيوع*

بلازمليسالبيععلىالإشهاد-

لفطغيرمنالمعاطاةبمجردالبيعانعقاد-

حالهيجهلممنالشراءجواز-

البيعصحةفيشرطالتراضي-

رعيتهمنرجلمنالشيءالامامشراءجواز-

بنفسهالشراءالإماممباشرة-

بالحقالظفرمسألة-

3201

03

23

33

28

46

28

26

91

32

91

91

91

91

53



036الغرربيوع-

631النجش-

634عنهمنهيالسوقلىإتجيءأنقبلالسلعتلقي-

636النهيومأخذ،للباديلحاضرابيععنالنهي-

44الاولادأمهاتبيعمنع-

962بهايتجرموالرووسهيبل،فيهيتجرمماليستالنقود-

138عليهملكهاستدامةمنيمكنولم،عليهبيعبعبدهالسيدفعللو-

65منقولفالقول،الاخرعندحدثأنهوالمشتريالبائعالعيبتداعىإذا-

صدقهعلىلحالايدل

635بغيرهالمسترسلويبيعوابسعرالمماكسيبيعواأنالسوقلاهلليس-

636عنهمنهيإليهالناسيحتاجلماالاحتكار-

،636،963عندالمثلبقيمةعندهمابيععلىالمحتكريكرهأنالأمرلولي-

586،076إليهالناسضرورة

967؟رضاهغيرمنطعامهالمحتكرعلىالقاضييبيعهل-

637المثلبقيمةاختيارهبغيرمنهأخذهغيرهطعاملىإاضطرمن-

638جائزعدلهووما،محرمظلمهومامنهالتسعير-

638لمحرماالتسعير-

963لجائزاالتسعير-

446،658أنالأمرليفلو،كالفلاحة،طائفةصناعةلىإالناسحتاج11إذ-

مثلهمبأجرةبذلكيلزمهم

066أقلأوذلكمنباغلىيبيعأنبعضهمفاراد،غالبسعرللناسكانإذا-

3301



؟"التسعير"يتجاوزونهلاحداالسوقلاهليحدانالامرلوليهل-

مج!ي!؟النبيزمنبالمدينةالتسعيريقعلملم-

حقبغيريكونماومنهبحقيكونمامنهالبيععلىالاكراه-

:لخيارا*

،634وبدونهالغبنمعالسوقينزلأنقبلالسلعةلبائعالخيارثبوت-

،634غبنإذاالمسترسلللمشتريالخيارثبوت-

المبيع:فيالتصرفمم!

بالاتفاقحرامالشرعيالشرطبغيرأوالشرعيالقبضقبلالمبيعبيع-

:والصرفالربا*

الرباأكلعلىالمحرمةلحيلاأقسام-

واحدمنكانتإذاالحيلة-

الثنائيةلحيلةا-

الثلاثيةالحيلة-

بالاتفاقحرامالمعسرعلىالدينقلب-

عليهالزيادةتجوزولاالمعسرإنظاريجب-

بذلكمنهفاخذ،برباإلايعطيهأنفابىغيرهمنالاستدانةلىإاضطرمن-

مالهرأسمقدارإلايستحقلم

الرهن:*

،58،81الرهنقيمةعنيزدلمماالدينقدرفيالمرتهنقولالقول-

.الضمان*

يضمنلمماليتهعليهليحفظبذبحهافبادرغيرهبشاةموتارأىلو-

3401

667

965

641

068

681

633

631

631

632

633

633

633

637

566

61



16ولاالسيلليخرجلحائطاوهدمفبادرالمؤجرةالداريقصدالسيلرأىلو-

لحائطايضمنلمالداريهدم

16يضمنلمتسريلئلاالنارعلىوهدمهافبادرالدارفيلحريقاوقعلو-

26لمبعضهعلىوصالحهفبادرالغائبغيرهماليقصدالعدورأىلو-

يضمن

26يقطعهلملوبحيثأطرافهمنطرففيالاكلةفوفعتغلامااستأجرلو-

لمالكهيضمنهلم،فقطعه،نفسهلىإسرى

593،676وضمنأثم،يفعلفلم،هلكةمنإنسانإنجاءأمكنهمن-

637ضمن؛عطشاأوجوعافماتعنهفحبسهوشرابهطعامهإلىاضطرلو-

728الناسبذرأفسدتإذاالابرجةفيالحماماتخاذمنالرجليمنعهل-

تلفت؟مايضمنوهل؟وزرعهم

037؟الطيورأكلتإذاضمانالسنورصاحبعلىهل-

*الصلح:

الارضلصاحبضررغيرمنغيرهأرضفيمائهإجراءلىإاحتاجلو-

الشرطعلىالصلح-

جارهجدارفيخشبةيغرزأناحتاجلو-

الحجر:*

البلوغعلاماتمنالانبات-

الحرعلىالحجريرىلاحنيفةأبو-

المديونمالبيع-

3501

675

17

675

91261،
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المال:للحاكمالمدعيفقال،معهشيءلاوأنهالفلسالخصمادعىإذا-

ذلكلىإإجابتهلحاكماعلىوجب؛تفتيشهوسأل،معه

الوكالة:*

لفظاذلكفيلهيأذنلموإنثمنهاقبضملكسلعةبيعفيغائباوكللو-

الشركة:*

نأمن(منافعهملىإالناسيحتاجطائفةوكل)لحمالينواالقسامينمنع-

ذلكووجه،يشتركوا

ذلكووجه،الشهودشركةمنع-

ذلكووجه،الدلالينشركةمنع-

الوجهينأحدعلىالشركةتصحلمالصنائعاختلفتإذا-

لمزارعة:والمساقاةا*

المعاوضاتبابمنلاالمشاركاتبابمنوالمساقاةالمزارعة-

لمزارعةاجواز-

قاةلمسااجواز-

،486لمةالظالمزارعةوا،العادلةلمزارعةا-

ذلكووجه،الارضإجارةمنأحلالمزارعة-

العامل،ومن،الارضصاحبمنالبذريكونأنالمزارعةفييصح-

معاومنهما

جماعوالإبالنصباطلبعينهابقعةزرعالارضصاحباشتراط-

المثلأجرةلاالمثلنصيبفيهاوجبو]لمزارعةالمساقاةفسدتإذا-

3601
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06

64

64

64

64

65

64

65

65

65

65

65

65



:الإجارةل!

منعهامنعلىوالرد،لمقطوعةاالارضإجارةجواز-

إجارةعقدمعهميعقدلموإنونحوهماوالخبازلغسال1أجرةاستحقاق-

لحالابشاهداكتفاء

بموتهالاجارةانفسختوماتالوقفعليهالموقوفأجرإذا-

ذلكنحواوالحريقفيهلكتالمستاجرةالعينأنالمستاجرادعىإذا-

الاسبابهذهوجودمنتحققإذاإلاقولهيقبللم

مالكهايستأذنلموإنالسيرفيحرنتإذاضربهالهجازدابةاستأجرإذا-

الموجريستأذنلموإنبلداقدمإذالخانافيدابتهإيداعللمستاجريجوز-

ذلكفي

لموإنوالمبيتبالدخولضيافهولاصحابهيأذنأنللمستأجريجوز-

الاجارةعقديتضمنهم

يستأذنلموإناتسخإذاغسلهلهيجوزمعينةلمدةثوبااستأجرمن-

ذلكفيالموجر

محرمظلمغيرهأحديبيعلاعلىمعينةبأجرةيجارالحانوتإ-

علىالاجرةأخذوحكم،احتاجهلمنونحوهمالثياب1والسكنبذل-

لمثل1أجرةعلىالزيادةأوذلك

الفحلعسبإجارة-

العاسمىدة:*

مجانالهبذلهاعليهوجب؛والقدرلحيوانكا،مالهمنافعلىإاضطرمن-
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06

06

06

064
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*الغصب:

35ليسالمارةعنهاتنقطعلابحيثالطرقاتعلىالتيالمزارعفيالصلاة-

غصبا

الوديعة:*

55قولهيقبللمذلكنحوأولحريقافيهلكتالوديعةأنالمودعادعىإذا-

الاسبابهذهوجودمنتحققإذاإلا

الجعالة:*

676الشهادةعلىلجعلاأخذ-

اللقطة:*

02،026،075واصفهالىإاللقطةدفع-

12،562،571الدارفيدفيناالدارومالكالمستاجرتنازعإذا-

33/صاحبهاعنالضالةكاتمعلىالغرمإضعاف-

05وما،والعصاكالسوط،همتهتتبعهلامماالانسانمنيسقطماأخذ-

تخليةبعدالثمارمنالحائطفييبقىوما،الحصادعندالحبمنيسقط

والخرقالطعاممنعنهرغبةالناسينبذهوما،لهأهله

95،568والركازاللقطةبينالفرق-

اللقيط:*

12،562،956بجسدهخفيةعلامةأحدهماووصفاثنانتداعاهإذااللقيط-

الوقف:*

563مصرفهوكذلك،بالاستفاضةيثبتالوقف-

3801



ب1أبوفيهفتوجد،المسلمونيفتحهثم،الكفارعليهيستوليالبلد-

وقفأنهاالمسلمينكتابةعليهامكتوب

بذلك؟يحكمهل،"وقف"أو"صدقة":فخذهاعلىيوجدالدابة-

هل،وقفإنها:فيهمكتوبالحجرحائطهاأوبابهاعلىيوجدالدار-

بذلك؟يحكم

بذلك؟يحكمهل،الوقفكتابةظهرهاعلىيوجدالعلمكتب-

بموتهالاجارةانفسختوماتالوقفعليهالموقوفأجرإذا-

والعطية:لهبةا*

الطاهرةبالقرينةاكتفاء،الصبيانمعالمرسلةالهداياقبول-

الوصايا:*

معروفاالخطدامماعليهايشهدلملوحتىالوصيةاعتماد-

؟المالفيوصياالفاسقكونيصحهل-

العرفيقتضيهماادعىإذااليتيمعلىينفقهفيماالوصيقوليقبل-

لوارثهبمالالموتمرضلمريضاإقرارإلغاء-

شواهدقامتإذالاجنبيأولوارثهالموتمرضالمريضإقرارإلغاء-

التهمة

الفرائض:*

الموتمرضقيلهازوجهابطلاقالميراثمنالمرأةتمنعلا-

العتق:*

الرقفيأمهيتبعالولد-

القيمةمنقسطهشريكهوأعطىعليهعتقعبدفيلهشركاأعتقمن-

9301
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56

56
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65

94
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9

53
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معهوحلفبشاهدوأتىأعتقهسيدهأنالعبددعىإذ-

منهحقهأعتقشريكهأنمنهماحد1وكلادعىعبدفيشريكان-

،076يبينولم،حرأحدهم:فقال،عدةمماليكلهرجل-

كلهمعبيدهفطلع،حرفهولييطلعغلامأول:قالرجل-

شيئابعدهتلدلمثم،ولدافولدت،حرقهوتلدينهمولودأول:قالإذا-

الاوليهماأيدريلااثنينفولدت،حرفهوتلدينهولدأول:قالإذا-

بمثلهفداءهالواطئوالزامالمغرورولدحرية-

الأولادأمهاتبيعمنع-

عليهملكهاستدامةمنيمكنولم،عليهبيعبعبدهالسيدفعللو-

اللواطعلىأرادهإنسيدهمنيهربانللغلاميباج-

:النكاح*

الصماتقاذنهابالزنابكارتهازالتإذاالبكر-

،077بينهماأقرعمنهماالسابقيعلمولموليانلمرأة1زوجإذا-

والمؤجلالمؤخرالصداق-

عدلانعندهيشهدلموانالزفافليلةزوجهالىإالمهداةالمرأةوطء-

الظاهرةبالقرينةاكتفاء،عليهاعقدالتيهيأنها

:الطلاق*

باللفظيقعكما،بالكتابةالطلاقيقع-

الشرعيةالسياسةمنواحدبلفظالثلاثالطلاقعمرإمضاء-

موتهقبلذلكعلىعنهادلهرضيعمرندم-

34؟قولهعلىعمرتيميةابنالإسلامشيخيتابعلملم-

0401

42
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08
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78
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الزوجنكولمعبشاهدالطلاقثبوت-

:اللعان*

،23و]لصحيح،حبسهاأوبقتلهاحكماللعانعنالمرأةنكلتإذا-

عليهاالحدإقامة

زناهاالناسفياستفاضإذاوملاعنتهاامرأتهقذفللزوحيجوز-

يعرفرجلارأىإذابالزناعليهاوشهادتهامرأتهالرجلملاعنةجواز-

عندهامنويخرحإليهايدخلبالفجور

،22النسبئبوتأدلةمنالقافة-

-806؟حد1وقاتفبقوليكتفىهل-

الرجلين؟تداعيفيتعتبركماالمرأتينتداعيفيالقافةتعتبرهل-

النسبئبوتأسباب-

لاستلحاقا-

،22136،باقمىامرأةالمغربباقمىتزوجمنمسالةفيالنسبلحاقإ-

بولدأشهرستةمنبأكثرالعقدبعدجاءتثم،المشرق

،22طالقهي:العقدعقيبقالثمالسابقةالصورةفيتزوجهاأو-

بولدأتتثم،ثلاثا

بامينالولدالحنفيةلحاقإ

بمثلهفداءهطئ1الووإلزامالمغرورولدحرية-

طهرفيامرأةعلىوقعواالذينالجماعةفيعنهاللهرضيعليقضاء-

بينهمفأقرع،الولدتنازعواثم،واحد
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:الرضاع*

531أرضعتهاأنهاضرتهاعلىالمرأةقوليقبللا-

:النفقات*

51،56،237غير"مضىفيماعليهاينفقيكنلمزوجهاإن":المرأةقول-

لهالظاهرةالقرائنلتكذيب؛مقبول

:لجناياتا*

126يدفعالمباشركانإذاللقتلالمباشرمنبالضمانأولىبالقتلالمتسبب-

نفسهعن

142مشكلةقضيةفيالقصاصسقوط-

051القولينأصحفيعنهسقطعليهالقدرةقبلحذمنتابمن-

11الدماءفياللوث-

447بينهماقرع؛المقتصفيالاولياءوتشاح،واحدةحالةفيجماعةقتلإذا-

للباقينالديةوأخذت،لهقتلقرعفمن

45بالقلبقائمةصفةالقتلفيالعمدية-

138،041عنراودهمنيقتلأناللواطعلىأكرهلمنيجوز-

مفسدةخوفغيرمنذلكأمكنهإننفسه

126،131،قتلهيريدرجلمنفررجلفيعنهاللهرضيعليقضاء-

إليهما،ينظررجلوبقربه،فقتلهأدركهحتى،آخرلهفامسكه

قتلهحتىإليهينظرفوقف،تخليصهعلىيقدروهو

126الحجلةصاحبةفيعنهاللهرضيعليقضاء-



يهربانثمعبدنهعلىصاحبهأحدهمايبيعحرينرجلينيديقطع-

،261عليهينكرأندونآخريقتلرجللىإالناظرعينفقء-

ونحوهخصمنالرجلبيتلىإالناظرعينفقء-

:الديات*

كاملةالديةالفرجفي-

،6،11،13،23،425القسامة-

:لحدودا*

الاقراريحصللموإن،القويالظاهرباللوثلحدوداإقامة-

الزنا:حد*

الزناحدعلىالشهادةنصاب-

الناسبينواستفاضتهبالقرائنالزناحديثبتلا-

بالزناالاقرارعلىالشهادةنصاب-

بشهادتهنيسقطلكن،النساءبشهادةيثبتلاالزناحد-

،11،115سيدولالهازوجولاالحبلبهاظهرإذاالمرأةرجم-

بنفسها،إلافمنعهارجلعندشرابأوطعامإلىالمرأةاضطرتلو-

عليهاحدفلا،نفسهامنفمكنته،الهلاكوخافت

تصبرنعليهايجبأمنفسهامنتمكنأنالحالهذهفيلهايجوزهل-

ماتت؟ولو

يقتلبالمسلمةالذفيزنىإذا-

ذلكووجه،بالزناشهدواإذابالرجمالشهوديبدأ-

بهيمةأتىمنعلىالشهادةنصاب-
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:اللواطحد*

والعرضوالدينوالقلبوالعقلالنفسعلىاللواطمفاسد-

83اللواطحد-

اللوطيةتحريق-

،285تعزيرااللوطيقتل-

-435اللواطحدعلىالشهادةنصاب-

باللواطالاقرارعلىالشهادةنصاب-

ماتولوالصبرعليهيجبونفسهمنيمكنأنللرجليجوزلا-

،138إننفسهعنراودهمنيقتلاناللواطعلىأكرهلمنيجوز-

مفسدةخوفغيرمنذلكأمكنه

عليهملكهاستدامةمنيمكنولم،عليهبيعبعبدهالسيدفعللو-

اللواطعلىارادهإنسيدهمنيهربأنللغلاميباج-

:القذف*

زناهاالناسفياستفاضإذ]وملاعنتهاامرأتهقذفللزوجيجوز-

الاعراضدعوىفياللوث-

يزنلمأنهحلفوه:القاذففقال،القذفحدفطلب،قذفهإذا-

الخمر:حد*

،12،151قيئهأوالرجلفممنالخمربرائحةلحداوجوب-

وليس،ينسخلمذلكحكموأن،الرابعةأوالثالثةبعدالخمرشاربقتل-

الامامرأيبحسبالمصلحةلىإراجعبل،بحدهو

4401

13

93

38

68

43

43

13

13

13

53

92

26

35



ير:لتعزا*

927حدفيهاليسمعصيةكلفيمشروعالتعزير-

281حدولاكفارةفيهونوع،فيهكفارةولاحدفيهنوع:أنواعثلاثةالمعاصي-

التعزيرفيهيسوغالذيفهذاحدولافيهكفارةلاونوع،فيه

282،685التعزيرمقدار-

688-684التعزيرصورمن-

684وبالكلاموبالزجربالتوبيخالتعزير-

486لحبسباالتعزير-

684،688الوطنعنبالنفيالتعزير-

687لهجرباالتعزير-

486بالضربالتعزير-

286،685-283؟القتلبالتعزيريبلغأنيجوزهل-

283،687المسلملجاسوساقتل-

284،687البدعةلىإالداعيةقتل-

284بالقتلإلافسادهيزوللامنقتل-

285،687اللوطيقتل-

285،687بالمثقلقتلمنقتل-

027-688الماليةبالعقوباتالتعزير-

007لهاتبعامحلهاإتلافيجوزوالصورالاعيانمنالمنكرات-

007الملاهيآلاتإتلاف-

5401



الصليبونقضالصورطمس-

وإتلافهاالمضلةالكتبتحريق-

،34الخمرأوانيكسر-

الخمارحانوتتحريق-

تحريقهأوإجارتهأوالخماربيتبيع-

لجماعةوالجمعةاتاركيبيوتتحريق-

الغسللىإذلكنسخثم،لحرامااللحمفيهاطبخالتيالقدوركسر-

المعصفرينالثوبينتحريق-

متزينةمتجملةخرجتإذاالمرأةثيابإفساد-

فيهقطعلاماسارقعلىالغرمإضعاف-

صاحبهاعنالضالةكاتمعلىالغرمإضعاف-

مالهوشطرمنهبأخذهاالزكاةتاركتعزير-

يومبعديومابضربهالواجباتتاركتعزير-

متاعهوتحريقسهمهالغنيمةمنالغالمنع-

صاحبتهالعنتهاالتيالناقةسبيلإخلاء-

،172بالرجالالنساءاختلاطمنع-

متجملاتمتزيناتالنساءخروجمنع-

ذلكووجه،لحمامبااللعبمنع-

غريمههوإذ؛تعزيرهلهيكنلمالكاذبةاليمينغريمهمنالامامتيقنإذا-

؟محرموهوأو،رمضاننهارفيالمجامعيعزرهل-

لحاكمايراهبمابالاقرارالتوصل-

4601

80

9

91

3

22

3

3

84

2

24

22

26

89

81



32،37،1،،4117ليقر،تهمتهعلىالقرائنقامتمنضرب-

275،

جحدهوقدعندهلحقاأنعرفمنوعقوبةضرب-

التهمةتلكأهلمنليسلبريءالمتهمعقوبة-

لي؟الواأمالقاضييضربهالذيهل-

غريمههوإذ؛تعزيرهلهيكنلمالكاذبةاليمينغريمهمنالامامتيقنإذا-

الملاهيكالات،الاطلاقعلىالمحرمصناعةمنع-

ذلكومأخذ،النقودفيالاتجارمنع-

الناسمصالحإفسادمنالكيمياءأهلمنع-

السرقة:حد*

المتهممعالمسروقالمالوجد1إذبالقطعلحكما-

فيهقطعلاماسارقعلىالغرمإضعاف-

والمغتصب؟المنتهبدونالسارققطعلم-

النباشقطع-

العاريةجاحدقطع-

لمحاربين:احد*

بالاجماع،عليهالقدرةقبلالتائبالمحاربعنلحداسقوط-

:الردةحد*

فعلهوتوجيه،الرافضةللزنادقةعنهاللهرضيعليتحريق-

الأطعمة:*

السباعمننابذيكلتحريم-

4701

،26

287

278

265

275

891

628

962

962

12

33

125

125

125

015

48

091



القدوروتكفئالطيورتأكلكانتإذاالسنورقتل-

يحملأندونثمرهمنالغيربثمرالمارأكل-

منهلفظيإذندونبمرافقهوانتفاعهالبيتصاحبكوزمنالضيفشرب-

لفظالهيؤذنلموانإليهقذمالذيالطعاممنالضيفأكل-

إذنالشاربيعلملموانالطرقاتعلىالموضوعةالمصانعمنالشرب-

لفظاأصحابها

منهيأكلأنلهجازأحدعندهوليسمنحورامشعراهدياوجدلو-

المثلبثمنلهبذلهعليهوجبغيرهطعاملىإالانساناضطرإذا-

المثلبقيمةاختيارهبغيرمنهأخذهغيرهطعاملىإاضطرمن-

مجانالهبذلهاعليهوجب؟والقدرلحيوانكا،مالهمنافعلىإاضطرمن-

ديتهضمن؛جوعافماتعنهفحبسهطعامهلىإاضطرلو-

:الأيمان!

الدعاوىفياليمينفوائد-

حدولافيهاكفارةلاالغموساليمين-

الغموساليمينعاقبة-

:القضاء*

أحكامهونفوذ(العامةالولاية)الفاسقيةولا-

،062،622الدعوىعلىيتوقفلافيماالناسبينلحكما:لحسبةا-

لحسبةاولايةخصائص-

وأصلهلحكماقاعدةهوالمنكرعنوالنهيلمعروفباالامر-

الكفايةوفرضالعينفرضبينالمنكرعنوالنهيلمعروفباالامر-

4801

073

94

53

678

637

637

637

203

281

203

467

627

627

622

622



626و]لعرفلاحوالوالالفاظمنتتلقىالولاياتأصحابجبات1و-

626لحرباوولايةالقضاءولايةخصائص-

646(والمصروفالمستخرج)عمالهعلىلحسابايستوفيلمجتالنبيكان-

628شيءكلمنأهمبالصلاةالرعيةبإلزامالامورولاةاعتناء-

667؟يتجاوزونهلاحداالسوقلاهليحدأنالامرلوليهل-

967؟رضاهغيرمنطعامهالمحتكرعلىالقاضييبيعهل-

531عدوهعلىولالنفسهالحاكمحكميقبللا-

513ضعيفةبدلالاتالقرانلنصالمخالفلحكمانقض-

516شاهدينبحضوريكونأنلحكمالصحةيشترطلا-

532-175المسألةفيالخلافوسياق،بعلمهالحاكمحكم-

524الممتنعغير،البلدفيالحاضر،الحكممجلسعنالغائبعلىالحكم-

اتفاقايجوزلا=وكيلايوكلولم،لحضوراعلىيقدروهو

515شاهدانمعهسمعهإذاالحكممجلسفيالخصملإقرارالقاضييحكم-

516-515؟غيرهمعهيسمعهلمإنالخصمبإقراريحكموهل-

4،72؟بالاماراتأوبالفراسةأخذهوهللحكمافيالقرائنمراعاة-

،26،121-5:لحكماعندوالاماراتبالقرائنفيهاأخذلمواضعأمثلة-

562-262،

403،563

،6،27،31،925،263لحكماعندواعتبارهاالقرائنمراعاةأهمية-

403،563

27-8الشريعةفيبهالاخذ1والقرائناعتبارعلىوالشواهدالادلةسياق-

9401



،01،383علىالذمةهلشهادةقصةفيالمالدعوىفياللوث-

بموجبهلحكموا،السفرفيالمسلمين

العرضفيالدعوىوفي،الاموالوفي،الدماءفياللوث-

الاموالفيالقسامة-

غريمههوإذ؟تعزيرهلهيكنلمالكاذبةاليمينغريمهمنالامامتيقنإذا-

تهمةغيرودعوى،تهمةدعوى:قسمانالدعاوى-

-462التهمةغيردعوى-

-426التهمدعاوى-

المدينةأهلعندالدعاوىمراتب-

542،6-432لحساأوللعرفمنافيةكانتإذاالدعوىتقبللا-

،492303،

،56،266،492الصدقتشبهلاالتيالدعوىسماعمنع-

،15،56غير"مضىقيماعليهاينفقيكنلمزوجهاأن":المرأةدعوى-

لهاالطاهرةالقرائنلتكذيب؛مقبولة

أرضعتهاأنهاضرتهاعلىالمرأةقوليقبللا-

،57فالقولالدكانأوالبيتمتاعالصانعانأوالزوجانتداعىإذا-

صدقهعلىالحاليدلمنقول

ثيبوهي،ذلكوأنكر،عنينزوجهاأنلمرأةاادعتإذا-

بينةولا،لهأنهميتعلىكفناادعىإذا-

وصيهفأنكر،بشيءلهأوصىنهأوديناميتعلىادعىإذا-

معهوحلفبشاهدوأتىأعتقهسيدهأنالعبدادعىإذا-

0501

705

705

891

246

264

927

233

،26

703

703

237

531

256

121

492

592

941



منهحقهأعتقشريكهأنمنهماحد1وكلادعىعبدفيشريكان-

الاسلامالاسيرادعىإذا-

الكفارمنبينةوأقاموا،نسباالسبيادعىإذا-

الطلاقعليهودعواها،النكاجالمرأةعلىالرجلدعوى-

يمينبلاصدقالامكانوقتقيبالاحتلامالبلوغادعىإذ]-

كالامينقولهالقولبمنأوالمدعيسألبالدعوىالحاكمارتابإذا-

عليهلمدعى1و

الحكممجلسلىإعليهالمدعىإحضار-

عليهالمدعىمنهايحضرالتيالمسافة-

يبينحتىيحضرلاأم،الدعوىبمجردالمطلوبالخصميحضرهل-

صلا؟للدعوىأنالمدعي

،-692303عليهالمدعىفيهايحلفالتيالمواضع-

الحدودفيالتحليف-

يزنلمأنهحلفوه:القاذففقال،القذفحدفطلب،قذفهإذا-

علىيحلفلمزكاتهوطلبنصابالهأنرجلعلىالزكاةعاملادعىلو-

ذلكنفي

يمينبلاصدقالإمكانوقتفيبالاحتلامالبلوغادعىإذا-

امرأتهفرجقطعرجلفيالقضاء-

يورثكيف،واحدحقوفيوصدرانسانرولهولدمولودفيالقضاء-

كذلك؟ولدتمنتزوجكيف-

5101

042

692

103

65

268

268

271

193

892

892

103

103

131

132

133



*القسمة:

ثمنهويقسميباععينهقسمةيمكنلاما-

:البينات*

الحادم:بهابحكمالتيالطرق*

يمينلىإتفتقرلاالتيالمجردة-اليد1

لمجرداالانكار-2

صاحبهايمينمعباليدالحكم3-

وحدهبالنكوللحكما-4

اليمينردمعبالنكوللحكما-5

يمينبلاالواحدبالشاهدلحكما-6

واليمينبالشاهدلحكما-7

والمرأتينالواحدبالرجللحكما-8

لمجردابالنكوللا،الواحدالشاهدمعبالنكوللحكما-9

وحقوقهاالاموالفيلمدعياويمينامرأتينبشهادةلحكما-01

يمينغيرمنفقطامرأتينبشهادةلحكما-11

رجالبثلاثةلحكما-12

أحراررجالبأربعةلحكما-13

لحرةوالحراشهادةفيهتقبلماكلفيوالامةالعبدبشهادةلحكما-41

المميزينالصبيانبشهادةلحكما-51

الفساقبشهادةلحكما-16

5201

67

92

92

03

31

31

33

34

93

43

43

43

46



047الكافربشهادةلحكما-17

515بالاقرارلحكما-18

517بعلمهلحاكماحكم-91

533بالتواترلحكما0-2

535بالاستفاضةلحكما1-2

538آحادابالاخبارلحكما-22

445المجردبالخطالحكم23-

568(القرائن)الظاهرةبالعلاماتلحكما4-2

573،047بالقرعةلحكما5-2

573بالقافةلحكما26-

-25،64،102،125ويظهرهلحقايبينمالكلاسم:الشرعفيالبينة-

262،331،942،516

528،106،706

831-816الطرفينمنالدعوىفيالبيناتتكاذبتإذا-

13،227،552،013اليمينوردبالنكولالقضاء-

593،914-581،734-68واليمينبالشاهدالقضاء-

373واليمينبالشاهدفيهايحكمالتيالمواضع-

377؟مسلماالحالفكونيشترطهل-

377؟شاهدهصدقعلىالمدعييحلفأنيشترطهل-

367الشاهدرجعثم،واليمينبالشاهدقضىإذا-

372؟الشاهدعلىاليمينتقديميجوزهل-

5301



شهودثلاثةمنأقلالاعساربينةفييقبللا-

صاحبهايمينمع(القرائنتكذبهالمالتي)باليدلحكما-

للأمرينمحتملةو،عادلةومحقة،ظالمةمبطلة:ثلاثةالايدي-

يمينغيرمن،صدقهعرفإذاالواحدالرجلبشهادةلحكما-

والمرأتينالواحدبالرجللحكما-

والمرأتينالرجلشهادةفيهاتقبلالتيلمواضعا-

قبلتحيث،منفرداتالنساءشهادةنصاب-

لمجردابالنكوللا،الواحدالشاهدمعبالنكوللحكما-

معهوحلفبشاهدوأتىأعتقهسيدهأنالعبدادعى1إذ-

الزوجنكولمعبشاهدالطلاقثبوت-

وحقوقهاالاموالفيالمدعيويمينامرأتينبشهادةلحكما-

يمينغيرمنفقطامرأتينبشهادةلحكما-

أحراررجالأربعةبشهادةلحكمامواضع-

ضعفهوبيان،القتليوجبلاماكلفيشهودأربعةاشتراط-

وكافرتينكافربشهادةلحكمايصحهل-

الكفارمنبينةوأقاموا،نسباالسبيادعىإذا-

مسلمينولاعدولاالمخبرونيكنلموإنبالتواترلحكما-

البيناتأظهرمنالاستفاضة-

الاحادبأخبارلحاكماعمل-

عليهاوالاعتماد،لخطوطبالحكما-

5401

،252

-403

167،591،

-693

-418

435-

-544

433

903

603

333

417

425

941

418

426

431

513

533

536

538

565



نألهجاز،وكذاكذافلانعندليأن:مورثهدفترفيالوارثوجدإذا-

استحقاقهعلىيحلف

فيهاماعلىمتحملهاإشهاددون(الرسائل)الكتبعلىالاعتماد-

فيهبماعرفهماولاعليهمايقرأهولمكتابهعلىشاهدينالقاضيأشهدإذا-

بذلك؟يحكمهل،"وقف"أو"صدقة":فخذهاعلىيوجدالدابة-

هل،وقفإنها:فيهمكتوبالحجرحائطهاأوبابهاعلىيوجدالدار-

بذلك؟يحكم

بذلك؟يحكمهل،الوقفكتابةظهرهاعلىيوجدالعلمكتب-

،573بالقرعةلحكما-

والسنةالكتابفيالقرعةفيعالواردةالنصو-

،474منسوخةأوقمارأنهاوزعمالقرعةأنكرمنعلىالرد-

التشاحعنديكونإنماالاقراع-

سواهامرجحهناكيكنلمإذاالقرعةتستعملإنما-

صحبالقرعةإلابينهاالتمييزيمكنلاوجهعلىالحقوقتساوتإذا-

فيهااستعمالها

زالالاشكالزالفإذا،الاشكالباستمرارمشروطالقرعةحكماستمرار-

استمرارهاشرط

تلحقلاوما،لهانفياالقرعةفيهشرعتالتهمةفيهتلحقالذيالموضع-

فيهافائدةلافيه

تارةولتعيينهتارةالمستحقلاخراجشرعتالقرعة-

منشئة؟أمكاشفةالقرعةهل-

5501

55

55

55

56

56

56

74

74

77

81

61

77

81

77

61

81



القافةوجودمعالقرعةلىإيصارلا-

وصفتهاالقرعةكيفية-

-753القرعةمواضع-

والشراءالبيعفيالقرعة-

الاذانفيالقرعة-

-816الطرفينمنالدعوىفيالبيناتتكاذبتإذا-

هي،أيتهنيدريلا،نسائهمنامرأةطلقأو،عبيدهمنعبداأعتقإذا-

بينهم؟يقرعهل

،077بينهماأقرعمنهماالسابقيعلمولموليانالمرأةزوجإذا-

يكنلموإنطالقففلانةغراباهذاكانإن:-طائرارأىوقد-قالإذا-

بينهماأقرع،هومايعلمولم،حرففلانغرابا

هل،هيأيتهنيدرولمومات،رجلاإحداهنفزؤج،بناتلهرجل-

بينهن؟يقرع

الميراثفيبينهنأقرعالبيانقبلوماتنسائهإحدىطلقإذا-

فيالطلاقيتعينهل،إحداهماماتتثم،بعينهالاإحداهماطلقإذا-

والحية؟الميتةبينيقرعأمالباقية

غيرهالمطلقةاأنتذكرثم،امرأةعلىالقرعةخرجتإذا-

ثلاثاطالقإحداكما:مرضهفيفقال،ونصرانيةمسلمة:امرأتانلهرجل-

واحدةعدةتنقضيأنقبلالمرضذلكفيماتثم،النصرانيةأسلمتثم

جميعابهمادخلقدوكان،منهما

ماتثم،ايتهنيدرولم،منهنواحدةفطلق،نسوةثلاثلهرجل-

616

751

831

812

812

831

076

786

771

078

978

297

497

797

897



يبينولم،حرأحدهم:فقال،عدةمماليكلهرجل-

كلهمعبيدهفطلع،حرفهولييطلعغلامأول:قالرجل-

كلهنفطلع!،طالقفهيتطلعامرأةأول:قالنسوةأربعلهرجل-

الاخرىورضيتبإحداهمايخرجأنيريدوهوامرأتانلهرجل-

عبيدهمنعبدعلىامرأةتزوجرجل-

عبيدهمنعبدعنهيعتقأناوصىرجل-

الاوليهماأيدريلااثنينفولدت،حرفهوتلدينهولدأول:قالإذا-

حيانيوالثاميتاالاولفولدت،حرفهوتلدينهولدأول:قالإذا-

،6،22،562بالقافةلحكما-

،22النسبثبوتأدلةمنالقافة-

السلامعليهماوسليمانداودشريعةمنتكنلمالقافةأنالظاهر-

مخبر؟أمحاكمأمشاهدالقائفهل-

-806؟واحدقائفبقوليكتفىهل-

الرجلين؟تداعيفيتعتبركماالمرأتينتداعيفيالقافةتعتبرهل-

:الشهاداتكل

بهاالقيامعليهيجمبالشاهدعلىحقالمتعينةالشهادة-

أشهد""لفظةذكرالشهادةصحةفييشترطلا-

الشهادةعلىلجعلاأخذ-

مع،عدواناعمداقتلهأنه:للقصاصالموجبالقتلعلىالشاهدشهادة-

بالقلبقائمةصفةالعمديةأن

لخطوطاعلىالشهادة-

5701

08

08

08

81

81

81

08

08

57

25

61

06

61

61

93

53

67

55



الروايةدون،لانوثةواوالقرابةبالعداوةالشهادةردعلة-

الشهادةبابفيالتهمةأثر-

بهمارتابإذاللشهادةتحملهمكيفيةعنلهموسؤاالشهودلحاكماتفريق-

وعدم،بصدقهالظنوغلبة،عدالته:المسلمشهادةلقبولالمقتضي-

إليهالتهمةتطرق

وعدمهالصدقظنغلبةعلىوردهاالشهادةقبولمدار-

اعتبارغيرمن،وعدالتهصدقهالناسفياستفاضإذاالشاهدشهادةتقبل-

فسقهفيالقولوهكذا،العدالةعلىالشهادةلفظ

حالهماستفاضةعلىبناءوتعديلهمالشهودجرحيصح-

شيءفيفاسقاشيءفيعدلاالرجلفيكون،تتبعضالعدالة-

-664"164الفساقشهادة-

الفاسقشهادةردماخذ-

والتبينبالحثبتأمرهـانما،جملةالفاسقشهادةبردالشرعيامرلم-

بهوالعملقبولهوجبالصدقشواهدالفاسقخبرعلىقامتإذا-

،664-164والبدعالاهواءأهلشهادة-

-485،905-047بعضعلىبعضهمالكفارشهادة-

-485السفرفيالمسلمينعلىالكفارشهادة-

؟الكتاباهلمنيكونواأنيشترطهل-

المسلمونفيهعدمشيءكلفيأيمانهممعالكفارشهادة-

دينه؟فيبالوصيةالشهادةفيالكافرعدالةتعتبرهل-

وكافرتينكافربشهادةلحكما-

5801

446

531

65

446

468

536

537

946

946

467

63

63

484

905

512

512

513



لحاجةاعنديمينغيرمنالواحدالرجلشهادة

يمينغيرمن،صدقهعرفإذاالواحدالرجلشهادة

النساءشهادةفيهاتقبلالتيالمواضع

167591،

102-224338،

304-704،428

يمينغيرمنفقطامرأتينشهادة

004الرجالعدلبمنزلةالنساءعدل

004النساءشهادةوقبولردعلة

قبلتحيث،منفرداتالنساءشهادةنصاب

454المميزينالصبيانشهادة

المالكيةعند،تعديلولاتجريحالصبيانفييعتبرلا

الصوتعرفإذاالسمعطريقهفيماالاعمىشهادة

الطبأهلبمعرفتهيختصفيماالواحدالطبيبشهادة

338،442الأمةأوالعبدشهادة

والقاسملخارصكا،نفسهفعلعلىالرجلشهادة

والرسالةوالتعريفالترجمةفييمينبغيرالواحدالشاهدشهادة

والمرأتينالرجلشهادةفيهاتقبلالتيالمواضع

الزناحدعلىالشهادةنصاب

435اللواطحدعلىالشهادةنصاب

بهحمةأتىمنعلىالشهادةنصاب

:الدعاوىفياليمين

الدعاوىفياليمينفوائد

9501

224

333

341

431

431

043

427

046

046

337

453

338

34هـ

435

437

943

203



والشاهد،عليهوالمدعى،المدعيتحليف:اقسامثلاثةالتحليف-

038-المدعيفيهايحلفالتيالمواضع-

،542،266،592-238دعواهبمجردللمدعيعليهالمدعىيحلفلا-

،452-923الناسمنكثيرعلىيصعبالتقاضيفياليمينعلىالاقدام-

الشهودتحليف-

المدعىكإقرارأمكالبينةيمينهتكونفهل،المدعيعلىاليمينردتإذا-

عليه؟

؟كالبذلأمكالاقراريكونفهلبالنكولقضيإذا-

حتىتردلاأمعليهالمدعىنكولبمجردترد!هل،اليمينبردقيلإذا-

ذلك؟فيياذن

الدعوىوتصحيحلففهل،فأنكرها،شهادةآخرعلىرجلادعىإذا-

بذلك؟

يمينبلاصدقالامكانوقتفيبالاحتلامالبلوغادعىإذا-

الشرعية:السياسة*

عنبعدوالصلاحإلىأقربمعهالناسيكونفعلاكانماالسياسة-

الفساد

23الشرعيةالسياسةعمنالنصوقيوقعماعلىأمثلة-

83الشرعيةالسياسةفيالصحابةعنوردمماأمثلة-

شرائعليستالصحابةمنوغيرهعمرعليهامضىالتيالشرعيةالسياسة-

المصلحةبحسبجزئيةسياسةهيوإنما،القيامةيوملىإللأمةلازمةعامة

حبسا؟الاماميتخذهل-

0601

038

193

303

327

378

328

932

332

293

103

92

-37

48-

47

027



1-561الصوابوتحقيق،فيهو]لخلاف،الدينفيالحبس-

؟وحدهلحرباليلواأمللقاضيهوهل،التهمفيلحبسا-

التهمةفيمقدارالحبس-

بالفجورالمعروفالمتهمحيس-

حالهينكشفحتىالحالمجهولالمتهمحيس-

الشرععلىفاح!ثتنغلماتهمةفيأحدحبسبعدمالقولإطلاق-

الموتحتىبدعتهعنينتهلمالذيالمبتدعحبس-

:الاقرار*

"الشهادة"لفظيذكرلمولونفسهعلىالمرءإقرارقبول-

أبداإليهيلتفتلملحاكماعليهااطلعلعلةكانإذاالاقرار-

لحكمابمجلسيكونانالإقرارصحةفييعتبرلا-

شاهدانمعهسمعهإذاالحكممجلسفيالخصمباقرارالقاضييحكم-

6-515؟غيرهمعهيسمعهلمإنالخصمداقرارالقاضييحكمهل-

لوارثهبماللموتامرضنلمريضناإقرارإلغاء-

شواهدقامتإذالاجنبيأولوارثهالموتمرضالمريضإقراريصحلا-

التهمة

بمقتضا5لحكموا،لمالامعهظهرإذالمكرهاإقرارصحة-

قالمافالقولبينةعليهوليسبشيءأقرمن-

6101

16

27

27

27

26

27

27

9

9

53

17

82



يرالفقهيةوالضوابطالقواعد*

الرجلمنالنصفعلىفيهاالمرأةجعلتالتيالاحكام

ويحلفون،قولهمالقول:والوكيلوالمستأجرحلموكا،الامناء

،765بالشكيرفعلاالاصليالتحريم

ذلكوغيروالاقرارو]لاقضيةالشهاداتبابفيمؤثرةالتهمة

يعاقبلابالتحريملجاهلا

الثبوتمنأقوىالرفع

بالشبهةثبوتهامنالشريعةقواعدلىإأقرببالشبهةالعقوبةسقوط

همابأيسرالضررينأعظميدفعالشارع

مكنماالمدعيجهةغيرمنبيانهايطلبالدعوىصحة

،036لحقوقاحفظطرقمنأوسعلحكماطرق

الاموالحفظطرقمناوسعلانساباحفظطرق

بظواهرهالاالاحوالبحقائقالعبرة

ظلمشرغاالمعذورعقوبة

الاشتراكمنيمنعونمنافعهملىإالناسيحتاجطائفةكل

([اشهد":بلفظيتلفظلموانبهشهدفقدبشيءاخبرمنكل

حكملامبطلةيدأنهاتكادأوالقطعتوجبالتيالظاهرةالقرائنتدليدكل

بهايقصدولالها

لىتعاللهفيهلحقفاعامةحاجةإليهالناساحتاجما

ثمنهويقسميباععينهقسمةيمكنلاما

6201

693

491

977

531

43

421

165

682

106

043

617

164

016

642

542

503

677

671



468وعدمهالصدقظنغلبةعلىوردهاالشهادةقبولمدار

19ظلممنيخلصهمباجبفعلالانسانتحيل:الشريعةأباحتهاالتيالحيلمن

المحارمواستباحةالفرائضإسقاطعلىالاحتياللا،وأذاهعيره

28قالمافالقولبينةعليهوليسبندءأقرمن

716المثلبثمنيعاوضأنعلىأجبرالمعاوضةعليهوجبتمن

676نوعانللناسبذلهايجبالتيالمنافع

308المطلقوتقيدالعامتخصصالنية

996أقسامثلاثةلىتعااللهحقهيالتيالشريعةواجبات

655منهاالصحيحفييجبمانظيرالعقودمنالفاسدفييجب

671الراجحةللمصلحةبثمنهقهراصاحبهملكمنالشيءإخراجيجوز

،291،942،592المتداعيينأقوىجانبفيمشروعةاليمين

4،03432،124،705

6301



الفقهية*الفروق*

الدينقدروفيالرهنأصلفيوالمرتهنالراهناختلافبينالفرق

بمجلسيكوناأناشتراطفيبالبينةلحكموبالاقرارالحكمبينالفرق

الحكم

،95واللقطةالركازبينالفرق

والقضاءالرجالعليهيطلعلافيمايميندونالنساءبشهادةالقضاءبينالفرق

واليمينبالشاهد

،956خفيةعلامةأحدهماووصفاثنانادعاهإذااللقيطبينالفرق

سواهعيناادعياواذا،بجسده

الصداقفيلموخرواالموجلبينالفرق

الاجارةوبينلمزارعةوالمساقاةبينالفرق

لحكمامجلسواحضارهعليهالمدعىتحليفبينالفرق

القافةفيالرجلينوتداعيالمرأتينتداعيبينالفرق

معهيسمعهلمالذيالخصمبإقراروحكمهبعلمهالحاكمحكمبينالفرق

غيره

،137الزناعلىلمكرهة1واللواطعلىالمكرهحكمبينالفرق

،036الحقوقحفطوطرقلحكماطرقبينالفرق

نهو،يفعلفلمتلفهأسبابدفعوأمكنهيحترقغيرهمتاعرأىمنبينالفرق

يضمنوأنه،لصاحبهبهيحكمفلملحقالهتبينإذالحاكماوبين،يضمنلا

6401

567

515

568

432

995

162

653

241

612

516

138

043

493



أعتقومن،إحداهنوطئثمبعينهالانسائهمنامراةطلقمنبينالفرق

الحنفيةعند،هماإحداوطئثمأمتيهإحدى

وصيتهكتبومن،فيهابماعلي1اشهدو:وقالوصيتهكتبمنبينالفرق

خطهعرفلكنعليهابشهدأندونومات

القضاءوولايةلحرباأميرولايةبينالفرق

6501

787

954

277



الفقه*أصول*

قولكلعلىوالسنةالكتابنصوصتقديم

،186القرآنظاهرتخالفأنهابزعمالسننيردمنعلىالإنكار

القرآنيخالفماالصحيحةالسنةفيليس

منازلثلاثعلىالقرانمعالسمن

كذلككونهامعأضعافهاقبلوقدإلاالقرانظاهرمنفهمهبماسنةأحاردما

القرانظاهرمنفهموهبماالسننبعضردواالمبتدعةطوائفمنطائفةكل

الأصولتخالفبأنهاالأحاديثعلىالاعتراض

السلفذمهالذيالباطلالرأيمنالوحينصوصعلىالاعتراضات

السلفذمهالذيالرأيحقيقة

العلموافادةالواحدخبر

الحنفيةعندالخبرالمستفيضمنزلة

أخصوتكون،اللغويةمنأعمتكونالشرعيةالاسماء

القدرةهوالوجوبمناط

التكرارتقتضيلا(إذا)

تعمالشرطسياقفيالنكرة

العامعلىالخاصتقديم

الأعيانوقائع

دعواهتقبلومتى،النسخمعنى

ناسخنصعلىدليلاكانثبتلولكن،السنةيتسخلاالإجماع

6601

46

091

187

186

191

187

305

305

305

542

535

435

622

908

908

291

616

794

296



296نسخهدعوىيبطللامرالصحابةوكبارالراشدينالخلفاءفعل

582الاجماعتفيد،مخالفلهايعلمولا،الشهرةمظنةفيتكونالتيالقضايا

328لاستحسانا

147عنهمدلكصحإلىقبلنامنبشوعالاحتجاج

15،52،291،591الاصلاستصحاب

63،422،432،703والعادةبالعرفالعمل

613قوللساكتينسبلا

74والاجرينالاجربيندائرورسمولهاللهطاعةفيالمجتهد

425وحكمه!ي!اللهرسمولفتيابينالفرق

291الستةالكتبفييرولمماعلىالصحيحالمشهورلحديثاتقديم

361،137الاكراه

6701



*وكلياتقواعد3

كفقههوالمقالالحالودلائلالاماراتفيالنفسفقيهالحاكميكنلمإذا

أصحابهاعلىكثيرةحقوقاأضاعالاحكامكلياتفي

فيوفقه،الكليةالحوادثأحكامفيفقه:الفقهمننوعينمنللحاكمبدلا

الناسوأحوالالواقعنفس

7،92عادلةوسياسة،الشريعةحرمتهاظالمةسياسة:نوعانالسياسة

البعضيجهلهاوقد،الشريعةبهاجاءت

74عامةشرائعليستالصحابةمنوغيرهعمرعليهامضىالتيالشرعيةالسياسة

المصلحةبحسبجزئيةسياسةهيوانما،القيامةيوملىإللأمةلازمة

13ودينهاللهشرعفثمكانطريقبايالعدلأماراتظهرتإذا

925عنهتنفكلامدلولهاتستلزمالاية

803بأقربالمتشابهاتفيويحكم،محقعلىيعينولا،مبطلايعينلاالشارع

وأقواهاالصوابلىإالطرق

323،617التيوالحكمالمعانياعتباربابأنفسهمعلىسدواالظاهرية

كما،العلممنعظيمحظبذلكففاتهم،الحكمالشارعبهاعلق

يشهدلمالتيوالعللالاقيسةبابأنفسهمعلىفتحواالذينأن

كثير،حقوفاتهم،كثيرباطلفيدحلوابالقبولالشارعلها

وتفريطإفراطفيفالطائفتان

324،531نبيهمبمقاصدوعلمهم،الامةجميعأفهامفوقالصحابةأفهام

بعدهمجاءمنكلعلممنأتمدينهوقواعد!شي!

6801



325الامرينفيبعكسهملمتأخرون1و،تكلفاقلهمو،علماالامةأعمقالصحابة

361أنيعلمأقوالايقولنبدلالهامعارضلاصحيحةسنةخالفمنكل

بكثيرمنهاأقوىالسنةبتلكالقول

588،206،618انقطاعهاوعدمالأنساباتصاللىإمتشوفالشارع

006عقلاأوحساسببهببطلانيقطعالأحكاممنحكماقطورسولهاللهأثبتما

623الانشاءفيلعدل1و،الاخبارفيالصدقعلىكلهاالولاياتمدار

626الشرينشرودفع،الخيرينخيرتحرييجب

9601



*منرقاتلأ

:الألفاظنيومعاوالحقائقالحدود*

ضةلاستفاا

للاوا

،262،133،924،615،825،106-52،46،102،152لبينةا

،962الشرعيلحبسا

،492لحكما

الزنا

السياسة

الشرع

،435-991،005،538الشهادة

الفراسة

الكيمياء

اللقاط

اللواط

المسترسلالمشتري

النجش

الوسط

الامورولاة

0701

535

208

706

505

062

435

92

263

806

27

063

435

635

631

443

245



التاردخ:*

724أرسل،الفاحشةفيهموفشت،السلامعليهموسىبعسكرالبغايااختلطلما

الطاعونعليهمالله

148نفرستةوهم،معدودونمعروفونمجشسحالنبيرجمهمالذين

546البلدانعلى!ي!النبيولاة

645عنهبعدفيماويولي،بنفسهيليهماامريتولى!شس!رالنبيكان

965بكراءويخبزيطحنمنولاحائكجمروالعبيزمنلمدينةبايكنلم

532؟المناققينقتلجمشيحالنبيتركلم

97نفسهعنوالدقاعالقتالعنعنهاللهرضيعبسمانإمساك

955وسببه،عنهاللهرضيعثمانمقتل

92،84الاخاديدفيالزنادقةعنهاللهرضيعليتحريق

97ومعهالعراقأهلإلىمتوجهوهوعنهمااللهرضيللحسينعمرابنوداع

ذلكقيعمرابنوتفرِس،كتبهم

:والعلماءالعلم؟:

74والسنةالإسلاملضاعلحديثايدونلملو

14عنبهاشتغلوالماجمروالنبيعنالحديثمنبالاقلالالصحابةعمرإلزام

الشرعيةالسياسةمنالقرآن

88فهمالقضاءإنما،يعذسملاالقضاء

133الفقهاءكتبفيالمصنفيرهالممسألة

152الاحاديثمشكلاتمن

7101



الترمذيلجامعنسخةمنأكثرالمصنفمراجعة

أتباعمنبهاوالقضاءالفتوىجريان:الفقهيةالاقوالبعضاشتهارسبب

المذاهببعض

،564يتعينوقد،الكفايةعلىفرض،والنساجةكالفلاحة،الصناعاتتعلم

والسنةللكتابالمخالفةالكتبمنأضرالامةعلىما

الكتبلوضعأحمدالامامكراهةوجه

ومستحباأوواجبايكونقدوالسنةالقرانلنصرالمتضمنةالكتبوضع

لحالااقتضاءبحسبمباحا

المضلةالكتبإتلاففيضمانلا

والاستدلالالنقلفيالائمةمذاه!علىالغلطمن

به!العملومتروكمنسوخ:قالواشيئااستبعدواكلماالمتأخرون

نصوصهمفيوتصرفهم،أئمتهمعلىالمتأخرينغلط

أحمدالامامعنالنقلفيحنبلأخطاءمن

أحمدالامامعلىيعلىأبيللقاضيوهم

عليهاجاروالعملبالسنتهمالفقهاءينكرهامسائل

العلماءزلاتمن

الوحينصوصعلىبعضهميذكرهاالتيالاع!راضاتعنلجوابايلزملا

الحديثصحإذا:الشافعيقولبعدلحديثانصمخالفةللشافعيةيصحلا

لىلمحوودعوابه1مج!فخذواللهرسولعن

ومذهبهقولههويكونأنيلزملالاثرتفسيراأحمدالاماميذكرهما

منهتوقف"مشتبهةمسالةهذه":احمدالامامقول

7201

14

44

64

71

71

71

71

96

96

06

47

78

46

94

97

08



وجهانففيه،كذاالصحابةبعضفيهاقال:لمحقالمسالةعنأحمدسئلإذا

لجنةباالمبشرينالعشرةفيالمدينيبنوعليأحمدالاماممناظرة

لحسنابنومحمدالشافعيمناظرة

لحكمواالفتوىبينالفرق

والشهادةالروايةبينالفرق

غيرها"ولاوديعةعنديلهما"و"وديعةعنديلهما":بينالفرق

وديعة"عنديلهما":إعراب

الموتحتىبدعتهعنينتهلمالذيالمبتدعحبس

الجهلةوالفقهاءالظلمةلحكامابينالشرعيةالسياسة

ذلكوعلة،الملأبينخطأهالمطاععلىتردلاأنكالفطنةدقيقمن

مشبهذهب:الكيمياءحقيقة

:الأعلامتراجمفيفوائد*

إماموهو،فراسةلهتخطىتكنلمعنهاللهرضيالخطاببنعمر

المتوسمينوشيخ،المتفرسين

بالقرانالصحابةنساءأعلمعائشة

والعدلالعلمقاضيشريح

قائفاالقاضيشريحكان

القيافةفيغايةكانمعاويةبنإياس

لحديثاالمحدثعنيكتبونكماالفراسةمعاويةبنإياسعنيكتبونكانوا

7301

093

542

212

524

08

81

277

274

301

063

73

894

487

506

506

85



لاهلمشاركتهمامع،معاويةبنواياسالقاضيشريحبهاختصالذي

لحالاوشواهدبالاماراتوالاستدلالالواقعفيالفهم:العلمفيعصرهما

لحديثواالسنةقضاةمنالنسائيالامام

ثمعليهينكرونوكانوا،العجابالعجبالفراسةفيخازمأبوالقاضيكان

فعلهفيمايظهرالحق

الفراسةفيعجائبالمعتضدللخليفةكان

السلطنةنائبمجلسفيلثمانئيهأحدمعتيميةابنالاسلاملشيخقصة

:متفرقات%

أصحابهاأسماء،الخصوماتوفصل،والمال،والمظالم،الحسبةولاية

ووظائفهم

وشربليةكلأصلبالرجالالنساءاختلاط

العاملموتاجلبأسبابأعظممنالزناكثرة

البركاتنزولفىاللهشرعاتباعأثر

والسنةالكتابفيقرينانوالعدلالصدق

لحمامبااللعب

يصيبهأنعليهخيفالمجذوملىإالنظرأدامممن،نقالةالطبيعة:طبيةفائدة

الطبيعةبنقلذلك

عنصورتهكتميز،غيرهخطعنبهيتميزماكاتبكلخطفياللهجعل

،فرقمنبدفلاومشابهتهمحاكاتهجازتوإن،صوتهعنوصوته،صورته

العربيالخطبهيختصأمروهذا

01!4

09

701

303

062

724

724

647

623

726

738

055



578أبيهنسخةالولدبكونالعادةلىتعااللهأجرى

306وتساوي،واصواتهمصورهمفيبعضعنبعضهمالادميينتمايز

أما،الفرقمنبدلاانهمع،الندرةغايةفيوج!كلمنمنهمالشخصين

أغلبوالتماثلأكثرفيهفالتشابهلحيوانا

582الذكرأثرمنالانثىأثرالقافةبعضمعرفة

506غيرهممنالقافةبعضوتسمية،مدلجبنوبهايختصلاالقيافة

406نوعانلحسباالمدركةالامور

71وسعيهمبأيديهمالكفرةإخزاءفيلىتعااللهحكمة

66صدقهاعلىدليلاليسالتخاصمعندالمرأةبكاء

336عنهخارجةوأسبابالرائيمنباسبابتختلفلهلالارؤية

04بهالنساءلتشبيبالمدينةمن5ونفاحجاجبننصررأسعمرحلق

04يعنيهلاعماسأللمارأسهعلىعسلبنصبيغعمرضرب

09والتوريةلمعاريضا

69-09والتوريةالتعريضفيوأخبارنصوص!

29باطلاتحقولاحقاتبطللاالسنةفيالواردةالمعاريض

3،56الفراسة

56بالفراسةلحقوقااستخراج

66منالمحقوعرفإلاملكةفيهالهوصاربالفراسةاعتنىواليأوحاكمقل

بهاأصحالىإلحقوقاوأوصلالمبطل

87بالاياتالمنتفعونهمأنهموأخبرالمتوسمينفراسةعلىاللهأثنى

87ثلاثةالناسافرس

7501



لخلفاءواوالقضاةوالتابعينالصحابةفراسةفيوقصصأخبار

الفعلأوبالقولبالتعريضلمكروهامنالتخلص:الفراسةأنواعمن

والعلماءالأكابربهاعتنىالنفععظيمبابالالفاظتحسينفيالفراسة

الالفاظلفراسةالشعرعيالاصل

الالفاظفراسةفيأخبار

7601

66

09

801

901



الموصوعاتند

00000000000555000000000000000000000000000000000000000000000005التحقيقمقدمة

000005.....".......00500000000000000000000.0005الكتابتحقيقاختياراسباب

..000000000000000000000000000000555القضاءفيالمؤلفةالكتب:الاولالفصل

.00000000000005القيملابننسبتهوتوثيقالكتاباسمتحقيق:الاولالمبحث

...............000000000000000تأليفهوسببالكتابموضوع:نيالثاالمبحث

...............0000000000...................القيمابنمنهج:الثالثالمبحث

.00000000000000000000000000000000000050000050000055مصادره:الرابعلمبحثا

..000000000000000000000000005000000000000555الكتابمزايا:لخامساالمبحث

.....000050000000000055....ء.........الكتابمختصرات:السادسالمبحث

.........................5000055500000.الكتابمخطوطات:السابعالمبحث

000000000000000000000........................................ء[لمحققالنص

...........00000000000000000000000000000000000000000000000005المصنفمقدمة

............؟خطاأمصوابوالاماراتوالقرائنبالفراسةلحاكماحكمهل

.....0000000000000000000550000000550000555!.......عقيلبنالوفاءبيأجواب

...........................لحاكمايراهبمابالاقرارالتوصلفيمالكمذهب

......................والاماراتالقرائنلىإبالنظر[لفقهاءفيهاحكممسائل

.............لحالاودلائلالامارتفيالنفسفقيهيكنلمإذالحاكماضرر

.ه........................................"هالفقهمننوعينمنللحاكمبدلا

7701

6

7

57

06

62

68

08

82

82



....0005550000000000000000000000000000000005وعادلة،لمةظا:نوعانالسياسة

.....................]لولدادعتااللتينالمرأتينمعالسلامعليهسليمانقصة

..................00000000000.للقصةالمتضمنلحديثاعلىالنسائيتراجم

0000000000055555..ه.ـه.ـه000.00000000005555القصةعليهااشتملتالتيالاحكام

..........................يوسفسورةفيشهادتهاللهذكرالذيالشاهدقول

.................السفرفيالذمةأهاهشهادةقصةقيالمالدعوىفياللوب

..،.....سيدولالهازوجولالحباهابهاظهرإذاالمرأةبرجمالصحابةحكم

..........................المتهممعالمسروقالمالوجدإذبالقطعلحكما

..............55.ـهه.ـه000000000000000000000000000000000000000000000055القسامة

...........ـ500555505بالعذابأخطببنحييعميقررأنللزبيرمج!م%النبيأمر

.......0000000000000000000000000050000005القصةعليهااشتملتالتيالاحكام

0000005..ه.ـ....ه.ـه.هبلتعةأبيبنحاطبكتابحملتالتيللظعينةعليقول

...........5555ه...ه.ـه00555500000555معهشيءلاوأنهالفلسلخصماادعىإذا

.............ء...منهمالبالغليعلمقريظةبنيأسرىمازرعنالصحابةكشف

....................0550000000055505واصفهالىإاللقطةيدفعأنالملتقطأمر

..............................الدارفيدفيناتنازعاإذاالدارومالكالمستأجر

مكتوهباأبواهبافيهيجدونوالمسلمونيفتحهثمالكفارعليهيستوليالبلد

.....ـ..ـ0000.00000000000005005..000000000..000وقفأنهاالمسلمينكتابةعليها

..000000000000555بجسدهخفيةعلامةأحدهماووصفاثنانتداعاهإذااللقيط

7801

7

8

9

9

12

13

13

17

18

18

91

91

21

21

21



................................النسبإثباتأدلةمنوجعلهابالقافةلحكما

..............0000005بعيدةصورفيالنسبلحقوأالقافةأنكرممنالتعجب

......................00005اللعانعنلكلت1إذحبسهاأوالمرأةبقتللحكما

..........................0500005....جهلأبيقتلتدعيالماعفراءابنيقصه

............555.ـ000000000000000005500005ويظهرهلحقايبينمالكلاسمالبينة

..!...0000.000000000000000500000005.المدعيعلىالبينة:!ك!ع1النبيفوللفسير

...0000000000000000000000005ل1الاحوودلائلوالاماراتللقرائنالشرعاعتبار

50000000005.............فراسةهذاليس:قولهفيعقيلبنالوفاءأبيمناقشة

.........................................الشرعيةالسياسةفيعقيلابنكلام

......................................والتفريطالافراطبينالشرعيةالسياسة

......................0000000000005الشرعيةالسياسةبابمنالسنةفيوردما

..........0000000000055البابهذافيالراشدينوالخلفاءالصحابةعنوردما

.......000000000000000005،ـ.......................00000000.0005اللوطيةتحريق

..............،..................0000000000000005الخمارحانوتعمرلحريى

.......00000000000000000055الرعيةعنفيهاحتجبلماسعدقصرعمرتحريق

..........................عسلبنصبيغوضربحجاجبننصررأسحلقه

..................00000005العملبجاهاكتسبوهاالتيالعمالأموالشطرأخذه

.........0000000000005جم!!اللهرسولعنلحديثامنالاقلالالصحابةإلزامه

..........................000000000000000بالطلاقواحدةثلاثاالمطلقإلزامه

5000000000000000000000005.......؟الطلاقمسألةفيعمرتيميةابنيتبعلملم

....000000055550055000000000000000500000000000005الاولادامهاتبيععمرمنع

9701
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27

92
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38

38

93

42

43



000000000005.............................الحجفيالإفرادللناسعمراختيار

....................السبعةالاحرفمنواحدحرفعلىالناسعثمانجمع

................00000000000000000000000000000005الرافضةالزنادقةعليتحريق

00000000055500......ـ.ه.والاماراتالقرائنالفقهاءفيهااعتبرالتيالمسائلمن

.......عدلانعندهيشهدلموإنالزفافليلةزوجهالىإالمهداةالمرأةوطء

.........................000500000000000000الصبيانمعالمرسلةالهداياقبول

.......................0000000000050005البيتصاحبتوزمنالضيفسرب

.................................همتهتتبعهلامماالانسانمنيسقطماأخذ

550050000000000005555.........................الثمارمنالحائطيبقىماأخذ

000000500000000000000000000000000005...الحصادعندالحبمنيسقطماأخذ

...................000055555والخرقالطعاممنعنهرغبةالناسينبذهماأخذ

.......00000005.ـ.5000000005عليهاينفقيكنلمزوجهاإن:المرأةقوليقبللا

.......لفطالهيأذنلموإنالبيتصاحبقدمهالذيالطعاممنالضيفكل

...................يحملولاثمرهمنيأكلانالغيربثمرللمارجم!مأالنبيإذن

....000000000000000000000050000الطرقاتعلىالتيالمزارعفيلحاجةاقضاء

..............................الطرقاتعلىالموضوعةالمصانعمنالشرب

................إجارةعقدمعهيعقدلموإنوالخبازللغسالبالأجرةالقضاء

0000000000000000000000050055500000000000000000000055555بالمعاطاةالبيعانعقاد

....بالقلبقائمةصفةالعمديةأنمععمداقتلهأنهالقتلعلىالشاهدشهادة

..........05العرفيقتضيهماادعىإذااليتيمعلىينفقهفيماالوصيقولقبول

.........0000005لحالاشاهديكذبهلمإذايقبلإنما،قولهالقول:قلنامنكل
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000000005000000000000000000000550000550005و]لمشيالبائعبينالعيبتداعى

.....00005000000000000000000000000005الصدقتشبهلاالتيالدعوىسماعمنع

.......0إليهايدخلبالفجورمعروفارجلارأىإذاامرأتهالرجلملاعنةجواز

00000000000000000000000005555و]لدكانالبيتمتاعوالصانعيقالزوجيقتداعي

.......000000555.الرهققيمةعنيزدلمماالدين!درفيالمرتهنقولالقول

....................................................واللقظةالركازبينالفرق

..............مالكهايستأذنلموإنحرنتإذاضربهالهجازدابةاستأجرإذا

........00000المؤجريستأذنلموإنبلداقدمإذالخانافيإيداعهالهيجوزو

.......0005المؤجريستأذنلموإنالدخولفيلاصحابهللدارالمستاجرإذن

...........المؤجريستأذنلموإنتسخإذامعينةمدةالمستأجرالثوبغسل

.......000055لفظالهيأذنلموانثمنهاقبضملكسلعةبيعفيغائباوكللو

....................تهاحياعليهاليحفظبذبحهافبادرغيرهبشاةموتارأىلو

..................005لحائطاوهدمفبادرالمؤجرةالداريقصدالسيلرأىلو

.....................النارعلىوهدمهافبادرالمؤجرةالدرفيحريىوقعلو

...0000000005بعضهعلىلحهوصافبادرالغائبغيرهماليقصدالعدورأىلو

......................منهواكلأحدعندهوليسمنحورامشعراهدياوجدلو

...............005فقطعهاطرافهمنطرففيالاكلةفوقعتغلامااستاجرلو
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......................................والاماراتبالفراسةلحقوقااستخراج

...........................................فرقهمبالشهودلحاكماارتابإذ

......لحكمواالقضاءفيالفراسةاستعمالفيوالتابعينالصحابةعنأخبار

..............................55الفعلأوبالقولالتعريض:الفراسةأنواعمن
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